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RESUMO  

 

O estudo objetiva analisar o desenvolvimento de preceptoria de residência multiprofissional, 

no Ambulatório Especializado em HIV/AIDS do HESFA- Instituto de Atenção à Saúde São 

Francisco de Assis, a partir da identificação de fatores que interferem no desenvolvimento 

pleno da preceptoria e a contribuição para a formação de profissionais de saúde para enfrentar 

os desafios inerentes ao acompanhamento dos usuários de um Serviço Ambulatorial 

Especializado em HIV/AIDS (SAE) objetivo geral: analisar a prática pedagógica 

desenvolvida na preceptoria da residência multiprofissional em saúde no Ambulatório 

Especializado em HIV/AIDS do HESFA- Instituição de Atenção à Saúde São Francisco de 

Assis com base na Política Nacional de Humanização, como objetivos específicos: descrever 

como se desenvolve a prática pedagógica da preceptoria de residentes multiprofissionais no 

Ambulatório Especializado em HIV/AIDS do HESFA- Instituição de Atenção à Saúde São 

Francisco de Assis; identificar os fatores que interferem no desenvolvimento da prática 

pedagógica da preceptoria; discutir a prática pedagógica da preceptoria da residência 

multiprofissional em saúde no Ambulatório Especializado em HIV/AIDS do HESFA- 

Instituição de Atenção à Saúde São Francisco de Assis à luz da perspectiva de Morin. 

Metodologia: Pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, do tipo etnográfico. Os 

participantes desta pesquisa foram os preceptores referidos ao SAE, que estavam em atividade 

regular acadêmica no período definido para coleta de dados. Foram excluídos os que se 

recusaram a participar da pesquisa e os profissionais que estiveram licenciados no período. 

Para o desenvolvimento da coleta de dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

observação participante e a entrevista semiestruturada dividida em duas etapas: na primeira, 

consta do perfil do sujeito entrevistado, com a formação profissional e tempo de experiência 

na área de atuação e, na segunda, os objetivos do estudo. A coleta de dados foi realizada no 

período de abril de 2014 a junho de 2014. Os dados obtidos foram analisados através da 

análise de discurso e interpretados à luz do Referencial Teórico de Edgar Morin. Atendendo a 

Resolução 466/12 - o projeto foi encaminhado ao comitê de Ética da Faculdade de Medicina 

do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF (BRASIL, 2012). Aprovado no dia 01 de abril 

de 2014 sob CAAE: 23648613.7.0000.5243, garantindo, desta forma, os princípios éticos que 

cabem em pesquisas com seres humanos. Resultados: foram identificadas quatro categorias: 

O Significado de Preceptoria, Participação Coletiva e Relações Institucionais, 

Capacitação Pedagógica e Fatores Intervenientes. E que a preceptoria significa a 



 
 
 
 

interlocução entre ensino e assistência através das orientações para o processo de 

aprendizagem do residente e das trocas de experiências entre preceptores e residentes. Os Sete 

Saberes de Edgar Morin se mostraram adequados para compreendermos a Prática Pedagógica 

dos Preceptores na Residência Multiprofissional por se tratarem das ações humanizadas, 

éticas, culturais que constituíram os princípios da Política Nacional de Saúde atual em nosso 

País. 

Descritores: HIV; Preceptoria; Relações Interpessoais; SIDA. 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 ABSTRACT 

The study analyzes the development of residence preceptorship multi professional in an 

Outpatient Service Specializing at HIV / AIDS (OSS), from the identification of factors that 

interfere with the full development of preceptorship and how this contributes to the training of 

health professionals to deal with the challenges of monitoring the OSS users. Overall 

objective: analyze the development of preceptorship in multidisciplinary health residency in 

an OSS at a University Hospital based on the National Humanization Policy. Specific 

objectives: describe how the preceptorship in multidisciplinary health residency in an OSS at 

a University Hospital is developed; identify factors that influence in the full development of 

preceptorship; discuss preceptorship in multidisciplinary health residency in an OSS at a 

University Hospital the light from the perspective of Morin. Methods: descriptive research 

with qualitative approach, the ethnographic type. The participants of this research will be 

preceptors, which are in regular academic activity between the periods defined for data 

collection. Who refuse to participate and the licensed in the period will be excluded. For the 

development of data, collection will be used instruments as follow: participant observation 

and semi-structured interviews in two stages, in the first stage will be made questions as to the 

profile of interviewed, such as vocational training and experience, time in the field of work 

and in the second stage will be made questions relative to the study objectives. The data 

collection was conducted between April 2014 and June 2014. The data will be observed using 

discourse analysis and interpreted in the light of Edgar Morin's Theoretical Referencial. In 

compliance with the Resolution 466/12, the project was submitted to the Ethics Committee of 

the Faculty of Medicine from University Hospital Antonio Pedro / UFF (BRAZIL, 2012). 

Approved on April 1, 2014 under CAAE: 23648613.7.0000.5243, ensuring in this way, the 

ethical principles applied to research with human being. Results: Four categories were 

identified: The Meaning of Preceptorship, Collective Participation and Institutional 

Relations, Pedagogical Training and Intervening Factors. Moreover, the preceptorship 

means the dialogue between education and assistance through guidance to the learning 

process of the resident and exchanges of experiences between preceptors and residents. The 

Seven Knowledge of Edgar Morin were suitable to understand the pedagogical practice of the 

Multidisciplinary Residency’s Preceptors because of humane, ethical and cultural actions that 

constituted the principles of the National Health Politics today in our country. 

Key words: HIV, Preceptorship, Interpersonal Relations, AIDS. 



 
 
 
 

RESUMEN 

El estudio analiza el desarrollo de múltiples residencia preceptoría en Consulta Externa 

Especializada en / Instituto del SIDA - VIH HESFA para el Cuidado de la Salud de San 

Francisco de Asís de la identificación de los factores que interfieren con el desarrollo pleno de 

preceptoría y cómo contribuye esta para la formación de profesionales de la salud para 

afrontar los retos de la supervisión de los usuarios de un servicio de pacientes externos de 

VIH / SIDA ( SAE ) objetivo general es analizar la práctica pedagógica desarrollada en la 

preceptoría de la multi- residencia en el Servicio de Salud Ambulatorio VIH / SIDA HESFA - 

Institucional Cuidado de la Salud de San Francisco de Asís de la Política Nacional de 

Humanización como objetivos específicos: describir cómo se desarrolla la práctica 

pedagógica de los preceptores de los residentes en la clínica para pacientes ambulatorios de 

salud multidisciplinario especializado en el VIH / SIDA - HESFA Institución de Cuidado de 

la Salud de San Francisco de Asís; identificar los factores que afectan el desarrollo de la 

práctica pedagógica de preceptoría; discutir la práctica pedagógica de preceptoría residencia 

Salud multiprofesional en unos Servicios ambulatorios especializados en el SIDA - HESFA 

Institución VIH / para la Atención de la Salud de San Francisco de Asís a la luz de la 

perspectiva de Morin. Metodología: estudio descriptivo con enfoque cualitativo, el tipo 

etnográfico. Los participantes en este estudio fueron remitidos a los preceptores SAE, que 

estaban en la actividad académica regular en el período definido para la recolección de datos. 

Los participantes que se negaron a participar y se excluyeron los profesionales habilitados en 

el período. La observación participante y entrevistas semi-estructuradas dividen en dos etapas: 

el desarrollo de la recogida de datos, se utilizaron los siguientes instrumentos en los primeros 

aparece en el sujeto entrevistado perfil, tales como la formación profesional y amplia 

experiencia en el área de operación y; la segunda se refiere a los objetivos del estudio. La 

recolección de datos se llevó a cabo a partir de abril 2014-junio 2014. Los datos están siendo 

analizados a través del análisis del discurso e interpretados a la luz de Teórica Edgar Morin. 

Cumplimiento de la Resolución 466/12 - el proyecto fue presentado a la Comisión de Ética de 

la Facultad de Medicina del Hospital Universitario Antonio Pedro / UFF (BRASIL, 2012). 

Aprobado el 01 de abril 2014 bajo CAAE: 23648613.7.0000.5243, asegurando de esta 

manera, los principios éticos que se ajusten a la investigación humana. Resultados: Cuatro 

categorías fueron identificadas: El Significado de la Preceptoría, Participación Colectiva y 

Relaciones Institucionales, Capacitación Educativa y Factores Intervinientes. Y la 



 
 
 
 

preceptoría significa el diálogo entre la educación y la asistencia mediante la orientación para 

el proceso de aprendizaje del residente y el intercambio de experiencias entre los preceptores 

y residentes. El Siete Conocimientos de Edgar Morin se demostrarón adecuados para 

comprender la práctica pedagógica de los preceptores de la residencia multidisciplinario 

debido las acciones humanizadas, éticas, culturales que constituyeron los principios de la 

actual Política Nacional de Salud en nuestro país. 

Descriptores: VIH, Preceptoria, Relaciones Interpersonales, SIDA.       
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CAPÍTULO I: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O capítulo inicial trata da Motivação da pesquisadora sobre a temática: Preceptoria. Destaca o 

objeto de estudo, a problemática, as questões norteadoras, os objetivos, a justificativa e as 

possíveis contribuições do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente estudo busca analisar o desenvolvimento da preceptoria de residência 

multiprofissional em um serviço ambulatorial especializado em HIV/AIDS de um hospital 

universitário. Os questionamentos iniciais, que motivaram o desenvolvimento da pesquisa, 

relacionam-se à aproximação do ensino desenvolvido no contexto da residência junto à 

Política Nacional de Humanização.  

  

 

1.1 MOTIVAÇÕES E IMPLICAÇÕES  

 

Iniciei minha trajetória profissional em janeiro de 1988, há aproximadamente 26 

anos, quando chamada por professores da EEAN a participar como voluntária na organização 

do HESFA a fim de recebermos os desabrigados do Abrigo Santa Genoveva, de idosos, no 

Bairro de Santa Tereza e que havia sido devastado pelas chuvas ocorridas no mês em curso. 

Com o passar dos meses, o trabalho realizado pela equipe interdisciplinar junto a 

esses clientes, possibilitou que muitos se tornassem aptos ao retorno à casa, com orientações 

de autocuidado e acompanhamento ambulatorial. Poucos tiveram a oportunidade de retornar 

às próprias casas, devido à situação de abandono em relação às famílias. A transferência era 

quase impossível, ante do quadro externo de possibilidades terapêuticas.  

Com o passar dos meses, diante do quadro instalado, o reconhecimento da sociedade 

pelos serviços profissionais realizados junto a essa clientela, a UFRJ realizou um concurso 

interno para Médicos e Enfermeiros, garantindo aos aprovados o ingresso no quadro de 

funcionários. 

Com a estabilidade do quadro de pessoal, foi possível projetar o futuro. A Diretora, à 

época Prof.ª Nébia Maria Figueiredo, de forma democrática, por desejo, área de conhecimento 

e preferências dos profissionais, indicou quatro (4) nomes de enfermeiros- entre eles, eu 

estava incluída- para elaborar um projeto de Unidade de Cuidados Básicos e implantá-lo para 

que pudéssemos dar continuidade ao tratamento e acompanhamento dos clientes com alta e 

aos novos de livre demanda e/ou encaminhamentos externos. Assim nasceu, em 1990, a 

Unidade de Cuidados Básicos (UCB). 

Nesta unidade trabalhei por mais ou menos dezenove anos, em regime de 40h 
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semanais, divididos em assistência e gerência. Então, concretizei meu sonho de ser enfermeira 

com toda a abrangência que esta palavra tem. Cuidado, ética, conhecimento, dedicação, 

carinho, responsabilidade, compromisso, paixão e amor: amor ao próximo, amor ao trabalho e 

amor a si mesmo. Não posso negar que fui muito feliz. 

Como enfermeira assistencial, o papel de preceptor iniciou nos primeiros 

atendimentos com a presença dos alunos de graduação da EEAN. Atuei por pouco tempo na 

Pediatria e fiz, inclusive, uma pós-graduação objetivando melhor trabalhar as demandas desta 

clientela. Também atuei com as mulheres no Pré-Natal, o que me dava imenso prazer e se 

transformava em recompensa, quando as mães traziam seus bebês para eu conhecer.  

Mas foi atuando na consulta de Enfermagem Ginecológica por dezesseis anos 

consecutivos que pude desenvolver, transmitir e adquirir conhecimentos. Lugar ímpar para 

meu crescimento profissional. Durante esses anos, também exerci o cargo de coordenador 

desta unidade. Neste período, busquei me qualificar em algumas áreas como DST, HIV, TB, 

Consulta em Ginecologia, Aconselhamento, Acolhimento, Exame Físico do adulto, Gestão, 

entre outras tantas. 

Neste contexto, da consulta de enfermagem ginecológica com ênfase na Abordagem 

Sindrômica das DST, campo de prática dos residentes do INCA, dos alunos de Graduação da 

EEAN e de Treinamento em Serviço para os profissionais Médicos e Enfermeiros da Atenção 

Básica, diária e cotidianamente desenvolvi a função de preceptor e foi durante esta prática que 

minha inquietação começou. À medida que me deparava com inúmeros casos de DST/HIV, 

percebia a dificuldade desses profissionais em lidar com a questão. 

          Conforme afirma Aguiar (2005), o triplo movimento criado para a especialização em 

área profissional, que é a de trabalhar se especializando, se especializar pesquisando e 

produzir conhecimento realizando ações concretas na realidade, produz grande impacto na 

formação e no trabalho em saúde. Essa reflexão, que parte da realidade, encontra respaldo 

teórico no discurso de filósofos, cientistas, antropólogos e sociólogos, como Alvim Tofler, 

Edgar Morin, Michel Maffesoli, Félix Guattari, Michel de Certeau e Arthur Klarke, dentre 

outros. Esses estudiosos afirmam, de diferentes modos, que é preciso estar sempre em 

qualificação e atualização, para entender as mudanças e encontrar saídas. Eles afirmam que 

uma única especialização, numa área do conhecimento, não assegura um profissional bem 

preparado, nem um trabalho de qualidade e nem competência diante da realidade; não faz dos 

profissionais atores criativos e agentes críticos das mudanças que o mundo de hoje nos sugere 
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(SILVA & FERREIRA,2008). 

               No decurso dos meus vinte e seis anos de prática profissional como enfermeira, 

atuante na preceptoria e na coordenação da residência multiprofissional em saúde da mulher, 

um fato sempre me chamou atenção no serviço de atenção especializada em HIV/AIDS - setor 

mais requisitado/procurado para campo de prática e estágio - os profissionais de saúde deste 

setor  apesar de atuarem como preceptores de graduação, de residentes, de especialização e 

até de mestrado e doutorado na área de saúde, pouco conheciam a função preceptoria e o seu 

próprio papel como preceptor. Atuando assim, de forma empírica, sem uma preparação 

pedagógica específica. 

Segundo Andrade (1999), um dos aspectos observados é que o fato do enfermeiro ter 

trabalhado por longo tempo em determinado setor, não significa uma garantia para que ele 

permaneça atuando no mesmo, visto que critérios diferenciados orientam a alocação do 

pessoal de enfermagem pelo hospital. E, nesse sentido, o conhecimento, as experiências e 

preferências do profissional nem sempre são consideradas. 

Em 2010, passei a integrar a coordenação da Residência Multiprofissional em Saúde 

da Mulher do Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA) e a atuar como tutora junto 

aos residentes do programa no primeiro semestre de 2011.   

Como tutora, em encontros semanais regulares, pude constatar os questionamentos 

dos residentes relacionados às experiências vividas no cotidiano dos serviços. Já como   

integrante desta coordenação, uma de minhas funções foi fazer a ligação do programa de 

residência com alguns serviços, dentre eles, o Serviço Ambulatorial Especializado em 

HIV/AIDS (SAE). Em reuniões com preceptores desse serviço para pensar a inserção dos 

residentes no SAE, pude acolher e discutir dúvidas e dificuldades em relação ao seu papel 

junto aos residentes, tais como: “Podiam ministrar aulas?”; “Tinham que controlar a 

frequência dos alunos?”; “Como seria sua participação no processo avaliativo?”. Falavam 

também, de como é difícil avaliar, já que isto implica em dar notas, conceitos e ainda fazer 

observações por escrito. Relatavam que muitas vezes avaliavam com a nota máxima para 

evitar prejudicar o residente. 

O contato mais próximo com os profissionais desse serviço e seus questionamentos 

geraram em mim o desejo de buscar fundamentos sobre a preceptoria multiprofissional.  
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1.2. OBJETO DO ESTUDO 

 

O desenvolvimento da prática pedagógica da preceptoria da residência 

multiprofissional em saúde de um Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/AIDS de um 

Hospital Universitário. 

 

 

1.3. PROBLEMÁTICAS DO ESTUDO 

 

A problemática desse estudo versa sobre como os profissionais de saúde que atuam 

em um serviço especializado de atendimento a usuários de HIV/AIDS desenvolvem suas 

atividades como preceptores, considerando seus reflexos na definição de seu papel como 

preceptor / educador, sobretudo dentro do contexto de um hospital universitário com função 

de formação profissional.  

 

   

1.4 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

- Como se desenvolve a preceptoria dos residentes multiprofissionais da área da saúde no 

Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/AIDS do HESFA- Instituição de Atenção à 

Saúde São Francisco de Assis?  

 

- Que entendimento sobre o papel do preceptor / educador tem o profissional de saúde que 

atua na preceptoria da residência multiprofissional do Serviço Ambulatorial Especializado em 

HIV/AIDS do HESFA- Instituição de Atenção à Saúde São Francisco de Assis?  

  

- De que maneira as estratégias utilizadas pelos preceptores na formação dos residentes 

multiprofissionais da área de saúde enfrentam os desafios inerentes ao acompanhamento dos 

usuários de um Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/AIDS do HESFA- Instituição de 

Atenção à Saúde São Francisco de Assis?  
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1.5 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o desenvolvimento da preceptoria na residência multiprofissional em saúde no 

Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/AIDS do HESFA- Instituição de Atenção à 

Saúde São Francisco de Assis com base na Política Nacional de Humanização (PNH).  

 

1.6. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

1- Descrever como se desenvolve a preceptoria de residentes multiprofissionais em 

saúde no Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/AIDS do HESFA- 

Instituição de Atenção à Saúde São Francisco de Assis. 

 

2- Identificar os fatores que interferem no desenvolvimento da preceptoria como 

prática pedagógica. 

 

3- Discutir a preceptoria da Residência Multiprofissional em Saúde em um Serviço 

Ambulatorial Especializado em HIV/AIDS do HESFA- Instituição de Atenção à 

Saúde São Francisco de Assis. 

 

4- Apresentar aos integrantes do serviço uma análise do produto da pesquisa, 

visando promover uma reflexão sobre a prática. 

 

1.7. JUSTIFICATIVA  

 

          O estudo, atual e relevante, faz-se importante devido à ausência de estudos sobre a 

temática, podendo ser evidenciada através do estado da arte. Neste sentido, realizamos revisão 

sistematizada de 3.784 artigos, elaborada através da busca nas bases de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde. 

          Os critérios estabelecidos foram identificar os trabalhos dos últimos cinco anos que 

tivessem alguma conexão com o Referencial Teórico de Edgar Morin, “Os Sete Saberes 

Necessários à Educação do Futuro”, utilizado neste estudo. 
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          Baseia-se na importância do papel de formador do preceptor de uma Residência 

Multiprofissional, que atua em um serviço especializado, prestando assistência às pessoas 

portadoras de doença crônica. 

         A prática pedagógica desses profissionais encontra respaldo em Políticas Públicas 

como: Política Nacional de Humanização (PNH), Política de Assistência Integral à Saúde, 

Política de DST/AIDS, Política Educacional e nas Diretrizes Curriculares na Formação em 

Saúde.  

          Com base no exposto, justifica-se um estudo que venha contribuir para a promoção de 

conhecimentos e debates sobre a oferta de campo prático nos HU e a responsabilidade dos 

mesmos em promover a educação permanente de seus profissionais, capacitando-os para 

fortalecer e estimular a integração ensino versus serviço, refletindo na consolidação do 

Sistema Único de Saúde e na melhoria na qualidade do cuidado prestado ao usuário do 

serviço envolvido. 

 

1.8. CONTRIBUIÇÕES 

 

          Com esse trabalho, pretende-se contribuir para o reconhecimento, valorização e 

sensibilização da prática dos preceptores de modo a promover ações que os instrumentalize e 

respalde para o exercício da função.   

          Acreditamos que este estudo irá concorrer para a formação dos residentes 

multiprofissionais em saúde, e na prática dos profissionais de saúde/preceptores, voltados às 

pessoas que estão vivendo com o HIV/AIDS, visando à qualificação da atenção em saúde. 

        A pesquisa, sendo desenvolvida como dissertação de Mestrado Profissional de Ensino na 

Saúde do Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC/UFF), espera ainda auxiliar no fortalecimento da produção de conhecimento do 

Núcleo de Pesquisa Ensino, Criatividade e Cuidado em Saúde e Enfermagem, do 

Departamento de Psiquiatria da Escola. De modo que os resultados e discussões produzidos 

possam fomentar iniciativas de investigações futuras. 
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CAPÍTULO II- BASES CONCEITUAIS 

 

 

Neste capítulo, estão as Bases Conceituais Científicas, como os dados históricos da epidemia 

de HIV/AIDS, a Formação no contexto da Saúde, o SUS e os recursos humanos, a Residência 

como Política de Educação em Saúde e a Formação dos Preceptores. 
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2. BASES CONCEITUAIS  

 

2.1. HIV/AIDS: Do início da epidemia aos aspectos atuais. 

 

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) foi reconhecia no mundo no ano 

de 1981, quando o Centers Disease Control and Prevention (CDC), dos Estados Unidos, 

identificou o surgimento de uma doença de etiologia provavelmente infecciosa e 

transmissível, abalando o sistema imunológico dos indivíduos e levando à imunossupressão 

grave. Os primeiros casos foram identificados em jovens adultos do sexo masculino, 

homossexuais, moradores de São Francisco e Nova York, que apresentavam pneumonia por 

Pneumocystis carinii (atualmente rebatizado de Pneumocystis jiroveci), Sarcoma de kaposi, 

além de comprometimento do sistema imune (LIMA, 1996; Nascimento, 2005). 

 Associou-se à AIDS o castigo divino para aqueles que transgrediam as normas 

sociais. Um exemplo desta associação é uma das primeiras denominações dadas à doença, 

antes de ser oficialmente conhecida: no final da década de 70, em hospitais americanos, onde 

profissionais de saúde denominavam como “Síndrome da Ira de Deus” a doença que acometia 

homossexuais atendidos nos hospitais com imunossupressão grave, e que no início da década 

de 80 passou a ser conhecida como “câncer gay” (NASCIMENTO, 2005; BATARA, 2006). 

 “GRID” (gay-related immunodeficiency ou imunodeficiência relacionada aos gays), 

“câncer gay” ou “peste gay”, em referência aos primeiros numerosos casos ocorridos 

envolvendo os homossexuais masculinos. “Posteriormente, ficou também conhecida como 

“doença dos quatro H”, referindo-se aos homossexuais, hemofílicos, haitianos e 

heroinômanos” (CAMARGO JUNIOR, 1994).  

A ideia da AIDS ainda povoava o imaginário social como doença restrita aos “gays 

ricos”, estando longe das pessoas comuns (ARAÚJO, 2004). Foi com o intuito de evitar o 

caráter discriminatório embutido em cada um destes termos que a sigla AIDS, ou SIDA, foi 

adotada como termo descritivo da síndrome. 

Atualmente sabe-se que o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), causador da 

AIDS, é transmitido por contato sexual, exposição a fluídos corpóreos contaminados e 

também por transmissão vertical da mãe para o feto, não se limitando, aos chamados grupos 

de risco, mas aqueles que se expuserem a quaisquer das situações de transmissão de risco 

(SOUZA; SCHILKOWSKY, 2013) 
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Os últimos anos da década de 80 se caracterizaram pelo surgimento da primeira 

droga utilizada no combate à doença, o AZT e pela criação dos primeiros centros de testagens 

e aconselhamentos (CTA) no Brasil. Outras drogas, do mesmo grupo farmacológico do AZT, 

viriam se somar ao arsenal terapêutico nos primeiros anos da década seguinte 

(SCHILKOWSKY, 2008). 

A década de 90 se caracterizou pelas profundas mudanças no perfil da epidemia, com 

o aumento do número de infecções entre heterossexuais, principalmente mulheres, e 

indivíduos das classes sociais menos favorecidas com baixa escolaridade. Também uma 

interiorização da epidemia para municípios de médio e pequeno porte, dando origem à 

discussão sobre o conceito de vulnerabilidade. Nesta época, houve uma drástica diminuição 

do número de contaminados por transfusão sanguínea (MINISTÉRIO DA SAÚDE 1999). 

Para Pinto et al., (2007) a transmissão do homem para a mulher ocorre mais 

efetivamente tanto devido as desvantagens biológicas (como por exemplo, a maior extensão 

da mucosa vaginal), como pelo fato do vírus apresentar-se em quantidade muito maior no 

líquido seminal quando comparado ao fluído vaginal. 

O perfil epidemiológico da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) vem se 

modificando ao longo de três décadas de sua existência, tanto em âmbito mundial como 

nacional, impondo complexos desafios para os setores de ensino e serviços públicos de saúde. 

A AIDS foi reconhecida em meados de 1981, nos EUA, a partir da identificação de um 

número elevado de pacientes adultos do sexo masculino, homossexuais que apresentavam 

Sarcoma de Kaposi, pneumonia por Pneumocytis carini e comprometimento do sistema 

inumem (PINTO et al. 2007). 

Já no Brasil, os primeiros casos de AIDS confirmados foram em 1982, no estado de 

São Paulo, sendo predominantemente entre os homossexuais masculinos, usuários de drogas 

injetáveis e hemofílicos. Esta primeira fase da epidemia no Brasil se caracterizou “pela 

negação e omissão por parte das autoridades governamentais e por uma onda moral de pânico, 

medo, estigma e discriminação” (MARQUES, 2003:17). 

Os dados do Boletim Epidemiológico do ano base 2010 apontam que foram 

notificados um total de 608.230 casos de AIDS acumulados de 1980 a Junho 2011, sendo 

397.662 (65,4%) no sexo masculino e 210.538 (34,6 %) no sexo feminino. A razão de 

contaminados em relação ao sexo em 1989 era de seis casos de AIDS no sexo masculino para 

cada um no sexo feminino. Em 2009, esta proporção chegou a 16 casos em homens para cada 
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10 casos em mulheres, tendo neste mesmo ano um total de 15.069 novos casos entre mulheres 

para (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Estes dados nos revelam uma expansão no número 

de casos de AIDS em mulheres, modificando assim o panorama inicial relacionado a esta 

síndrome, ampliando a possibilidade de sua disseminação para além do que vinha sendo 

esperado. 

 

     

 2.2. A formação profissional no contexto de HIV/AIDS 

 

O início da década de 1980 do século XX foi marcado por uma profunda crise 

financeira da Previdência Social, que por seu caráter excludente e por suas práticas curativas, 

serviu de alavanca para a luta pela criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A implantação do SUS teve início na década de 90, após sua promulgação na 

Constituição de 1988.  O SUS é regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90, que 

disciplina sua descentralização político-administrativa e regulamenta as condições para o 

funcionamento deste sistema. Esta lei é complementada pela Lei nº 8.142/90, que regulamenta 

a participação da comunidade e preconiza as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros. De acordo com a Lei 8.080/90, o SUS é definido como “o conjunto de ações e 

serviços de saúde, prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da administração direta indireta e das fundações mantidas pelo poder público”. Apesar de 

definidas as instituições públicas como promotoras das ações e serviços de saúde, é 

explicitado que a iniciativa privada pode participar desse sistema em caráter complementar, 

quando os recursos públicos forem insuficientes para garantir cobertura assistencial da 

população (ANDRADE, 2007; BRASIL; 1990 1990a). 

A resposta brasileira à epidemia AIDS se fundamenta na compreensão de que a 

saúde é direito de todos, assegurada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) permitindo estruturar 

um programa de acesso universal a prevenção, tratamento, e cuidado à saúde em todas as suas 

dimensões (BRASIL, 2012). Nessa perspectiva, a epidemia AIDS passa a adquirir o caráter de 

doença crônica, com aumento considerável da expectativa de vida das pessoas infectadas 

(VENTURA 2009). 
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2.3. O SUS como ordenador da formação de recursos humanos 

 

No campo da formação em saúde as bases legais para a ação regulatória estão 

expressas no artigo 200, Inciso III, da Constituição Federal que estabelece, como uma das 

atribuições do SUS, a ordenação da formação de recursos humanos para o Sistema. Na 

sequência, a Lei Nº 8.080/90 explicita a necessidade de articulação entre as esferas de 

governo para a formalização e execução da política de recursos humanos (Carvalho, 1995). 

Dentre as políticas para a formação profissional em saúde, que atenda aos princípios 

e orientações do SUS, há a Política Nacional de Humanização (PNH), que consiste numa 

importante estratégia de consolidação e capilarização da formação, de modo a humanizar 

práticas de gestão e de cuidado, bem como as práticas pedagógicas, onde se incluam os 

diferentes sujeitos que participam desde suas singularidades no planejamento, implantação e 

avaliação de produção de saúde e de formação do trabalhador de saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010). 

A inclusão tem o propósito de produzir novos sujeitos capazes de ampliar suas redes 

de comunicação, alterando as fronteiras dos saberes e dos territórios de poder; e de conectar 

suas práticas de produção de saúde ao campo da gestão, pois estas derivam das condições 

institucionais que definem os modos de funcionamento da organização, tarefa da gestão. 

Todavia, não basta incluir. É necessário que esta inclusão, assim como o processo de 

produção de subjetividade a ela associado, sejam orientados por princípios e diretrizes. Para a 

PNH, tais orientações são clínicas, políticas e éticas, resultando em sentido no acolhimento, 

na clínica ampliada, na democracia das relações, na valorização do trabalhador, na garantia 

dos direitos dos usuários e no fomento de redes, em consonância com Morin (2011), quando 

afirma que apenas a democracia permite o consenso, a diversidade e alimenta-se do ideal da 

liberdade, igualdade e fraternidade. 

Alinhado aos princípios de indissociabilidade entre atenção e gestão, incremento dos 

processos comunicativos e estímulo ao protagonismo dos sujeitos, os processos de formação 

da PNH visam sempre a interferir na realidade, promovendo mudanças nos serviços de saúde 

e nos próprios sujeitos que dele participam. Este é o sentido de que se reveste a intervenção 

neste contexto da humanização: propor intercessões nos processos de trabalho, estar junto dos 

sujeitos que dele participam, pôr-se junto, integrar-se, interpor-se. (MINISTÉRIO DA 
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SAÚDE, 2010).  

É nesta articulação entre princípios, método e diretrizes que os processos de 

formação têm sido propostos e organizados. As diretrizes dos processos de formação da PNH 

se assentam no princípio de que a formação é inseparável dos processos de mudanças, ou seja, 

que formar é, necessariamente, intervir, e intervir é experimentar em ato as mudanças nas 

práticas de gestão e de cuidado, na direção da afirmação do SUS como política inclusiva, 

equitativa, democrática, solidária e capaz de promover e qualificar a vida do povo brasileiro 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Formar, como estratégia de intervenção coletiva para a produção de alterações nas 

condições de trabalho, impõe que se utilizem estratégias pedagógicas que superem a mera 

transmissão de conhecimentos, pois não haveria um modo correto de fazer, senão modos que, 

orientados por premissas éticas, políticas e clínicas, devem ser recriados considerando 

especificidades de cada realidade, instituição e equipe de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE 

2010). 

A Política Nacional de Humanização toma, entre outros, quatro princípios 

importantes para orientar processos de formação. Um deles é considerar que formação é 

intervenção e que intervenção é formação. Com isto se quer dizer que formação pressupõe o 

exercício prático de experimentação no cotidiano dos serviços de saúde com equipes de 

saúde. O espaço por excelência de formação na área da saúde é a rede de serviços do SUS.  

Experimentar não pressupõe, assim, saber antes. Se existe algum “saber antes” como 

pré-requisito da experiência, este saber seria a construção de disposição subjetiva e política 

para produzir, na diferença com o outro, planos comuns, aquilo que permite a construção de 

compromisso e contrato entre sujeitos e coletivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Assim, “formar-intervir-mudar” é um exercício que não deveria se restringir ao 

mundo das ciências biomédicas, mesmo que associadas às disciplinas humanísticas. É 

necessário às universidades e seus cursos formarem cidadãos-trabalhadores da saúde que 

compreendam e tenham condições de interferir sobre múltiplos campos os quais conformam 

diversos planos de forças que interferem e, muitas vezes, definem seus processos de trabalho. 

Dessa forma, a exigência é que formemos trabalhadores da saúde com capacidade técnica e 

política para construir novas realidades institucionais e novas práticas, mais eficazes, mais 

justas e igualitárias (MNISTÉRIO DA SAÚDE 2010). 
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Neste sentido surge o preceptor e a relevância de sua função para a formação 

profissional em saúde. 

2.4. Residência em saúde: uma política de educação em saúde 

 

A residência é uma modalidade de ensino de pós-graduação sob a forma de curso de 

especialização, que foi instituído na década de 70 pelo Decreto nº 80.281 de 5 de setembro de 

1977, com a residência médica, e na década de 90 foi normatizada a residência em 

enfermagem (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014). A residência funciona em instituições 

de saúde, sob a orientação de profissionais de reconhecida experiência técnica.  

As 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 

MEC).  

A Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – CNRMS -, 

instituída por meio da Portaria Interministerial nº1. 077, de 12 de novembro de 2009, é 

coordenada conjuntamente pelo Ministério da Saúde e pelo 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 sociais e 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 Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área 

Profissional da Saúde, de validade nacional, com especificação de categoria e ênfase do 

programa (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014). 

 

 

2.5. Preceptoria: formação pedagógica na área da saúde 

 



32 
 

 
 

 

Segundo a Portaria 1.000/05 do Ministério da Saúde, cabe ao preceptor a função de 

supervisão docente-assistencial, sendo aquele que exerce as atividades de organização do 

processo de aprendizagem e orientação aos estudantes, seja em estágio de graduação ou 

extensão. Desta forma, este preceptor deve ter no mínimo três anos de experiência na área de 

aperfeiçoamento ou uma titulação acadêmica de especialização ou residência (BRASIL, 

2005). 

 Freire (2011) insiste que “formar é muito mais do que puramente treinar o educando 

no desempenho de destrezas”. Isso condiz com o papel do enfermeiro no acompanhamento de 

residentes no Hospital de Ensino, onde a prática e o desenvolvimento técnico são enfatizados. 

Porém, é necessário saber como o processo de aprendizagem está sendo construído e se há 

fragmentação dos conhecimentos, desarticulando a teoria da prática e distanciando o 

verdadeiro papel educativo do preceptor. 

Jacques Delors (1999), em seu terceiro Pilar “Aprender a viver juntos”, diz que a 

educação tem como missão transmitir conhecimentos sobre a diversidade da espécie humana, 

e levar as pessoas a tomar consciência das semelhanças e da interdependência entre todos os 

seres humanos do planeta. A educação deve ajudar-nos a descobrir a nós mesmos. Só então 

poderemos, verdadeiramente, nos colocar no lugar do outro e compreender suas reações. 

Desenvolver esta atitude de empatia na escola é muito útil para os comportamentos sociais ao 

longo de toda vida. Ensinando, por exemplo, aos jovens a adotar a perspectiva de outros 

grupos étnicos ou religiosos pode-se evitar incompreensões geradoras de ódio e violência 

entre os adultos. 

Atenta-se para a necessidade do profissional ser capaz de aprender sempre, tanto na 

sua formação contínua quanto na sua prática. Ou seja, os profissionais de saúde devem 

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

treinamento dos futuros profissionais, proporcionando condições para que haja benefício 

mútuo entre os estudantes e os profissionais dos serviços (BRASIL, 2001). 

O desenvolvimento das competências deve ser oportunizado em situações em que o 

residente possa argumentar e expressar suas ideias, de forma que aprenda a analisar, refletir e 

se responsabilize por seu aprendizado contínuo (MIRA et al, 2011). 

De acordo com Brant (2011) “o exercício da preceptoria é uma construção coletiva 

que se dá sempre com base em encontros, quais sejam: entre aqueles que demandam conhecer 

sobre sua saúde/vida- o usuário; entre aqueles que demandam a respeito de determinado 
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processo de saúde e de adoecimento individual e/ou coletivo- o estudante e aquele que visa ou 

facilita esse processo cognoscível- o preceptor. Aposta-se que, nesse encontro, o preceptor 

opere como mediador e facilitador entre o estudante e o usuário dos serviços, qualificando e 

aumentando a potência do agir em saúde”. 

Ainda de acordo com a autora, esses encontros que se dão por meio do trabalho 

cotidiano nos consultórios, nas enfermarias, nas reuniões de grupo com a equipe e/ou usuários 

potencializam as investigações acadêmicas. 

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

geral refere-se ao exercício sistemático de acolhimento e orientação profissional na educação 

em serviço (CECCIM, 2003). 

Coaduno com o conceito de que preceptor é todo profissional de saúde de nível 

superior, que exerça suas atividades profissionais assistenciais em hospitais de ensino, em 

setores que recebam estudantes de graduação na área da saúde e que sejam elos entre a prática 

e a teoria acadêmica, participando ativamente da formação desses futuros profissionais 

(BOTTI; REGO; 2008). Conceito complementado pela afirmativa de que preceptor é o 

profissional de saúde que dá preceitos ou instruções; mentor; mestre; educador (AMORA; 

2009). 

Segundo Carmo e Tavares (2013), pode-se dizer, então, que o preceptor exerce a 

preceptoria de estudantes de graduação como parte do seu processo de trabalho e, desta 

maneira, tem-se a perspectiva de se realizar um trabalho mais transformador e sistemático. 

Para que aconteça esta intervenção crítico-transformadora, há a necessidade de uma interação 

entre o preceptor e os estudantes, desde o primeiro até o último dia de estágio, em cenários 

onde há o encontro de vários atores: estudantes, professor, preceptor e o usuário dos serviços 

de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O preceptor é o ator social que, inserido no campo de práticas em saúde, orienta, 

acompanha e ensina determinado grupo de estudantes da área da saúde. Ademais, compartilha 

experiências contribuindo para a formação desses futuros profissionais a partir de seus 

conhecimentos teórico-práticos, (FEITOSA; 2009). 

Entre as responsabilidades técnicas dos preceptores incluem-se: identificação das 

potencialidades e deficiências técnico-cognitivas do estudante; o planejamento das atividades 

teórico-práticas; realização de procedimentos de maior complexidade para compor o 

aprendizado; orientação do estudante para as normas institucionais e; capacidade de 
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atualização para melhoria da qualidade da função de preceptor (AFONSO; PIMENTA; 

SILVEIRA; 2012). 

A função do preceptor, suas intervenções e seus atributos não estão bem definidas 

nem mesmo em documentos oficiais, e uma melhor fundamentação desses aspectos poderia 

contribuir para a construção da regulamentação e prática dessa função. A proximidade do 

preceptor com o estudante na atenção ao doente cria maior interação e lhes confere mais 

qualidade do que poderiam os próprios professores (CARMO & TAVARES, 2013) 

Nessa direção, faz toda diferença na vida de um estudante/residente participar de 

uma formação capaz de transmitir em ação que o usuário é sujeito de sua doença e que porta 

um saber, uma narrativa sobre si e sua forma de perceber a vida. Reconhecer esse saber como 

legítimo e propositivo, assim como conhecer o saber científico ofertado pela ciência são 

fundamentais a serem adquiridas durante a formação do estudante. Pois, citando Morin 

(2001), velhas certezas já não servem mais e prevalece a incerteza do conhecimento, neste 

sentido.  

(...) o ato do trabalho funciona como uma escola, ele mexe com a nossa forma de 

pensar e de agir no mundo. Formamo-nos, basicamente, no trabalho por ser o lugar 

de produção do agir em saúde, dos profissionais de saúde e dos saberes ali 

produzido. Esse exercício cotidiano em si é um ato pedagógico.  

(MERHY, 2007.p. 5)            

 

 

2.6. Preceptoria na residência multiprofissional em saúde 

 

Peixoto e Tavares (2013), ao discorrer sobre preceptoria de enfermagem, diz que a 

preceptoria de residentes deve ser realizada por profissionais assistenciais, necessita de 

embasamento teórico-pedagógico que sustente esses atores nessa prática de mediação da 

articulação do conhecimento teórico-prático do residente, a aprendizagem significativa. 

Assim, torna-se necessário que esses preceptores estejam aptos ao desenvolvimento de suas 

tarefas e que a instituição trabalhe com métodos pedagógicos diferenciados, propondo 

intervenções necessárias no processo educativo, indo ao encontro das demandas sociais, e 

principalmente, levando em consideração os recursos humanos necessários. Essa conceituação 

utilizada pela autora se aplica também à preceptoria de residência multiprofissional.   

A desarticulação entre a unidade de saúde e a universidade, caracterizada, de acordo 

com os preceptores, pela falta de um acompanhamento mais sistemático do estágio por parte 
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dos professores, faz com que esses preceptores se sintam sem o suporte pedagógico 

necessário para o desenvolvimento do seu papel de mediadores da aprendizagem. 

Para os preceptores, apenas o conhecimento técnico-científico que respalda o trabalho 

no cotidiano das unidades de saúde não é suficiente para que um enfermeiro exerça o papel de 

preceptor. É preciso um investimento maior na sua qualificação, tendo em vista a relevante 

participação deste na formação do enfermeiro (AGUIAR & TAVARES, 2013). 

            Em estudo realizado em um hospital de ensino da cidade do Rio de Janeiro foi feita 

uma avaliação do curso de residência de enfermagem por coordenadores, preceptores e 

residentes. Um dos pontos negativos apontado foi a formação limitada ou atualização do 

preceptor, que, segundo Lima (1997), se deve ao fato da maioria dos preceptores não ter 

capacitação didático-pedagógica. 

Ao preceptor que atua em hospital universitário é atribuído um papel educativo, visto 

que, no cotidiano do processo de trabalho, esse se deparará com estudantes em formação e 

especialização. Logo, espera-se que essa relação favoreça a formação de um profissional mais 

reflexivo, que entenda seu papel social no planejamento das ações de saúde e que sua 

contribuição, ao ser inserido no mercado de trabalho e no SUS, possa agregar conhecimento 

teórico, bioético, social, caminhando à luz das necessidades de saúde da população e da 

humanização da assistência (PEIXOTO; TAVARES, 2013).  

A preceptoria de residência multiprofissional num setor especializado requer dos 

profissionais que ali atuam requisitos que vão além da qualificação específica. 

             Mesmo com o avanço da prática e da preceptoria na Enfermagem, existem muitas 

barreiras que separam o acadêmico da realidade no estágio. A principal ainda é a função do 

preceptor, que em muitos casos não atua como um agente facilitador, mas como um mero 

transmissor de informações, o que nos remete a uma educação bancária (FREIRE, 2010), e 

em muitos casos, tornando-o tendencioso nos questionamentos, impondo conceitos e opiniões 

próprias.  

              Instrumentalizar futuros profissionais constitui um desafio não só para os hospitais 

de ensino, mas também para todos os profissionais envolvidos nesse processo. Afinal, 

mudanças envolvem pessoas, valores, culturas e, especificamente no campo da saúde e da 

educação, envolvem também questões ideológicas, sociais, econômicas e históricas, e as 

instituições educativas têm um papel fundamental para o desenvolvimento de tais 

competências (CHIESA et al., 2007).  
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Embora as ações de formação para o SUS estejam cada vez mais presentes nas 

agendas dos Ministérios da Saúde e da Educação, ainda são frágeis e incipientes as iniciativas 

que privilegiem ações centradas na qualificação permanente dos formadores dos profissionais 

de saúde. É necessário que esses formadores estejam aptos a formar com habilidades 

adequadas às exigências da carreira profissional, a ser exercida com responsabilidade e 

curiosidade científica, e que lhes permita recuperar a dimensão essencial do cuidado: a 

relação entre humanos (FEUERWERKER & CECCIM, 2004)  

Isso demonstra que é preciso considerar como as preceptorias estão sendo 

desenvolvidas, afinal, é o preceptor que vai auxiliar na construção ou desconstrução da 

postura de aprendizado do residente, quanto a sua especificidade técnica, que pode ir ou não 

ao encontro do embasamento teórico aprendido. Assim, para ensinar, não basta ter o domínio 

do conhecimento, deve-se também considerar como ensinar, e isto implica em formação 

pedagógica (MINETTO, 2008). 
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CAPÍTULO III- LEVANTAMENTO DO ESTADO DA ARTE 

 

Este é o capítulo que traduz a Revisão integrativa sobre a produção dos Artigos Publicados 

desde 2008 até 2014 e relacionados à temática do estudo. 
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3. LEVANTAMENTO DO ESTADO DA ARTE 

 

Realizou-se o levantamento na Biblioteca Virtual em Saúde –BVS, no dia 06 de 

março de 2014 para os descritores: “Preceptoria”, “Relação Interpessoal”, “HIV”, “AIDS”, 

“SIDA”, “Formação”, “Educação”, “Ensino”, “Enfermagem”, “Profissionais de Saúde” com o 

objetivo de identificar trabalhos dos últimos cinco anos que apresentassem relação com a 

temática desse estudo, resultado demonstrado no quadro abaixo. 

 

Quadro1: Demonstrativo dos artigos encontrados. Niterói, 2014 

        

    DESCRITORES  

 

TOTAL ENCONTRADOS E SELECIONADOS 

 

HIV and Relação Interpessoal 

71 estudos encontrados, os quais somente 36 estavam disponíveis, 

29 artigos a partir do ano de 2008. Após leitura de títulos e 

resumos, um artigo foi selecionado 

Preceptoria and Relação Interpessoal 02 artigos encontrados, 01 indisponível e o outro sem pertinência 

com o estudo, ambos do ano de 2004. 

Preceptoria and HIV 12 artigos encontrados, sendo 05 disponíveis, um trabalho 

selecionado. 

 

HIV and Ensino and Enfermagem 

462 referências encontradas, 94 disponíveis, sendo que a partir de 

2008 foram apresentados 65 artigos, 04 selecionadas para 

verificar pertinência. 

 

HIV and Educação and Enfermagem 

1066 referências encontradas, 178 disponíveis, sendo que 123 

artigos a partir do ano de 2008, e 06 artigos selecionados. 

  

SIDA and Formação 

Foram encontrados 938 artigos, sendo que 296 estavam 

disponíveis, sendo que 176 artigos foram publicados no ano 

de 2008, e 02 artigos relacionados à temática foram 

selecionados. 

 

AIDS and Formação 

Foram encontrados 1.165 artigos, sendo que 369 estavam                            

disponíveis, 226 artigos foram apresentados a partir do ano de 

2008 e 4 artigos selecionados. 

SIDA and Formação and Profissionais da 

saúde 

Foram encontrados 28 artigos, sendo que 14 disponíveis, 

sendo10 artigos a partir do ano de 2008, 02 artigos foram 

selecionados. 

AIDS and formação and Profissionais da 

saúde 

Foram encontrados 40 artigos encontrados, 19 disponíveis, 

sendo 15 artigos a partir do ano 2008, 06 artigos selecionados. 
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A partir dos artigos encontrados, buscamos uma conexão com o Referencial Teórico 

de Edgar Morin, que é utilizado em nosso estudo. Esse novo refinamento resultou em 13 

artigos, apresentado no quadro abaixo. 

 

Quadro 2: Referências dos artigos encontrados que guardam relação com as 

categorias teóricas apresentadas por Morin. Niterói, 2014 

 

Moskovics, Jenny Milner; Calvetti, Prisla Ücker. Formação de multiplicadores para a prevenção das DST/AIDS 

numa universidade espanhola. Psicol. cinc. prof.; 28(1): 210-217, mar. 2008. 

 

Pereira, Alexandre Vinicius da Silva. Avaliação e acompanhamento de um programa de orientação e suporte 

psicossocial ao atendimento em atividades físicas para portadores de HIV/Aids. Ribeirão Preto; s.n.; jul. 2009. 

159 p. tab., graf. 

 

Mahat G; Eller LS. HIV/AIDS and universal precautions: knowledge and attitudes of Nepalese nursing students. 

J Adv Nurs;65(9): 1907-15, 2009 Sep 

 

Monteiro, Joana Filipa Afonso; Figueiredo, Marco Antonio de Castro. Vivência profissional: subsídios à atuação 

em HIV/Aids. Paidia (Ribeiro Preto);19(42): 67-76, jan.-abr. 2009. tab 

 

Vargens, Octavio Muniz da Costa; Santos, Samar Duarte dos; Rangel, Tainara Serodio Amim. Atenção à mulher 

com soropositividade para o hiv:uma análise na perspectiva da integralidade. Ciênc. cuid. saúde;9 (1): 137-143, 

jan.-mar. 2010 

 

Sowell RL; Phillips KD. Understanding and responding to HIV/AIDS stigma and disclosure: an international 

challenge for mental health nurses. Issues Ment Health Nurs;31(6): 394-402, 2010 Jun. 

 

Galvão, Marli Teresinha Gimeniz; Gouveia, Aline de Souza; Carvalho, Carolina Maria de Lima; Costa, Ênia; 

Freitas, Julyana Gomes; Lima, Ivana Cristina Vieira de. Temáticas produzidas por portadores de HIV/AIDS em 

grupo de autoajuda. Rev. enferm. UERJ;19(2): 299-304, abr.-jun. 2011 

 

 

 

Mockiene V; Suominen T; Välimäki M; Razbadauskas A; Caplinskas S; Martinkenas A. Nurses' willingness to 

take care of people living with human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome 

(HIV/AIDS)--does a teaching intervention make a difference?. Nurse Educ Today;31(6): 617-22, 2011 Aug 
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Vargens, Octavio Muniz da Costa; Rangel, Tainara Serodio Amim. Análisis Reflexivo sobre los Aspectos 

Sociales del HIV/AIDS: Feminización, Descriminación y Estigma Online braz. j. nurs. (Online);11(1) May 

2012 

 

 

Galindo, Wedna Cristina Marinho; Francisco, Ana Lúcia; Rios, Luís Felipe. Proposições para a formação de 

aconselhadores em HIV/Aids. Physis (Rio J.);23(3): 741-761, jul.-set. 2013 

 

 

Camillo, Simone de Oliveira; Maiorino, Fabiana Tavolaro; Chaves, Loide Corina. O ensino de enfermagem sobre 

HIV/ Aids sob a ótica da cidadania. Rev Gaucha Enferm;34(3): 117-123, set. 2013 

 

 

Costa, Camila Perroni Marouço da. O passado no presente: estudo das memórias e representações sociais de 

profissionais de saúde no contexto da epidemia do HIV/Aids. Rio de Janeiro; s.n; 2013. 154 p. graf 

 

 

PEREIRA, C et al. Preceptorship in a HIV/AIDS specialized ambulatory of a College Hospital: an ethnographic 

study. Online Brazilian Journal of Nursing, Niterói (RJ), v. 12, , p. 692-94 , Oct 2014 

 

Tomando por base a obra - Os Sete Saberes, Morin (2011) - estabeleceu-se um 

diálogo com os artigos encontrados. 

No primeiro saber - “As cegueiras do conhecimento” (Erro ou Ilusão), foram 

encontrados nos estudos de Mahat e Eller (2009), Monteiro e Figueiredo (2009), Pereira 

(2009), Soweel e Phillips (2010), Vargens; Santos e Rangel (2010), Mockiene et al (2011), 

Galvão; Gouveia e Carvalho (2011), Vargens e Rangel (2012),  Costa (2013) e Pereira e 

Tavares (2014), os quais foram selecionados por trazerem no seu desenvolvimento questões 

como erros intelectuais, incerteza racional, processo de aprendizagem, o que também é 

contemplado na prática de preceptoria. 
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Já o segundo saber, apresenta a questão do “Conhecimento Pertinente”, este propõe a 

junção dos saberes ou a não fragmentação, cabendo aqui onze estudos, dentre eles citamos os 

estudos de Vargens; Moskovics e Calvetti (2008), Mahat e Eller (2009), Monteiro e 

Figueiredo (2009), Pereira (2009), Soweel e Phillips (2010), Santos e Rangel (2010), Vargens 

e Rangel (2012),  Galindo e Francisco (2013), Camilo; Maiorino e Chaves (2013), Costa 

(2013) e Pereira e Tavares (2014), por apresentarem em seu contexto a importância da 

multidisciplinaridade, hoje tão difundida em alguns programas governamentais como, por 

exemplo, a implantação das Residências Multiprofissionais em Saúde pelo Ministério da 

Educação (MEC) e Ministério da Saúde (MS). 

O terceiro saber fala sobre ensinar a “Condição Humana” e isso implica em 

questionar nossa posição no mundo. Todas as nossas condições no planeta Terra: cósmica, 

física, terrestre e humana devem ser analisadas para que se perceba a inter-relação (unidade 

humana), neste contexto, identificamos nove artigos que de alguma forma explícita ou 

implícita aborda esta questão no seu contexto, trabalhos como o de Pereira (2009), Monteiro e 

Figueiredo (2009), Vargens; Santos e Rangel (2010), Soweel e Phillips (2010), Mockiene et al 

(2011), Vargens e Rangel (2012), Galindo e Francisco (2013), Camilo; Maiorino e Chaves 

(2013) e Costa (2013).  Este saber está bem definido no Programa Nacional de Humanização 

quando traz a questão da integralidade. 

“Ensinar a Identidade Terrena” é o quarto saber e nos exige um pensamento 

policêntrico, nutrido das culturas do mundo. Para este saber, selecionamos os estudos de 

Moskovics e Calvetti (2008), Pereira (2009), Vargens; Santos e Rangel (2010), Mockiene et 

al. (2011), Galvão; Gouveia e Carvalho (2011), Vargens e Rangel (2012), e Camilo; Maiorino 

e Chaves (2013), pois os mesmos apresentam em seu conteúdo relatos interligados à questão 

de tabus e não isolamento, tornando-se necessário o trabalho em equipe. 

O quinto saber é “Enfrentar as incertezas”. No século passado, descobriu-se a perda 

do futuro e da imprevisibilidade. Relacionados a este saber, detectamos nove estudos, os de 

Moskovics e Calvetti (2008), Pereira (2009), Mahat e Eller (2009), Vargens; Santos e Rangel 

(2010), Galvão; Gouveia e Carvalho (2011), Mockiene et al. (2011), Vargens e Rangel 

(2012), Galindo e Francisco (2013), e Pereira e Tavares (2014), pois apresentam essas 

incertezas e apontam proposições. Assim, formação é um exercício indissociável da 

experimentação, do convívio, da troca entre sujeitos em situações reais e concretas do 
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cotidiano dos serviços. É exatamente a qualidade e intensidade desta troca que garante bons 

processos de formação. 

Ensinar a Compreensão traz para o sexto saber a discussão da comunicação: pede-se 

que a incompreensão seja compreendida. A compreensão intelectual é diferente da humana, 

pois esta vai além da explicação, sendo composta de sujeito a sujeito. Destacamos este saber 

em onze dos trezes trabalhos selecionado na busca. Assim, com este saber, estamos falando de 

trabalho conjunto que constrói trabalhos e inter-relacionamentos, os estudos são de 

Moskovics e Calvetti (2008), Pereira (2009), Mockiene et al. (2009), Monteiro e Figueiredo 

(2009), Vargens; Santos e Rangel (2010), Soweel e Phillips (2010), Vargens e Rangel (2012), 

Galvão; Golveia e Carvalho (2013), Camilo; Maiorino e Chaves (2013), Costa (2013) e 

Pereira e Tavares (2014).  

Por fim, o sétimo saber “Ética do gênero humano”, mostra que a antropoética deve 

ser considerada como cadeia de três termos, a saber: Indivíduo   Sociedade   

Espécie, de onde emerge nossa consciência e nosso espírito propriamente humano. Sete 

artigos nos apontam para este saber, eis os trabalhos selecionados que apresentam o sétimo 

saber: Monteiro e Figueiredo (2009), Pereira (2009), Soweel e Phillips (2010), Vargens; 

Santos e Rangel (2010), Mockiene et al (2011), Vargens e Rangel (2012), Galindo e Francisco 

(2013). Na prática, este saber nos remete a questão da empatia, o reconhecimento do outro 

como um ser e não como um objeto. 

A síntese do diálogo baseada no pensamento de Edgar Morin, com os artigos 

selecionados na revisão do estado da arte da temática pertinente a este estudo, encontra-se no 

APÊNDICE 01. 
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CAPÍTULO IV- REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O Antropólogo, Sociólogo, Filósofo, Advogado, Historiador, Geógrafo e Educador vivo 

(2014) Edgar Morin, subsidia com uma de suas obras - “Os Sete Saberes Necessários à 

Educação do Futuro” - o pensamento crítico reflexivo através do capítulo que se segue. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

Diante dos questionamentos suscitados pela temática, elegeu-se Edgar Morin e a sua 

obra “Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro” para nortear e apoiar as reflexões 

ao longo desta pesquisa. 

Edgar Morin, pseudônimo de Edgar Nahoum, nasceu em Paris, no dia 8 de julho de 

1921, onde vive atualmente. É antropólogo, sociólogo e filósofo francês, judeu de origem 

sefardita. Pesquisador emérito do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). 

Formado em Direito, História e Geografia, realizou estudos em Filosofia, Sociologia e 

Epistemologia. Autor de mais de trinta livros, entre eles: O método (6 volumes), Introdução 

ao Pensamento Complexo, Ciência com Consciência e Os sete Saberes Necessários para a 

Educação do Futuro ( WIKIPÉDIA, 2014). 

Refugiando-se obrigatoriamente em Nanterre durante a ocupação da França pela 

Alemanha na Segunda Guerra Mundial, aderiu à resistência e adotou o codinome Morin. 

Simpatizante comunista, foi afastado de todas as atividades ligadas ao partido pela sua 

oposição ao estalinismo. Nunca deixou, como independente, de pensar e agir cívica e 

politicamente ao longo da sua vida (PIAGET, 2009). Formado em Sociologia, compreendeu 

precocemente a necessidade de integração das diversas áreas de saber. Com estudos 

interdisciplinares e transdisciplinares, os quais foram inicialmente olhados com desconfiança 

por grande parte da comunidade científica, chegou até a receber, em 1965, uma “repreensão 

científica” da Direção Geral de Pesquisa Científica e Técnica, onde desenvolvia trabalho de 

investigação (PIAGET,2009).  

O sucesso do seu livro de Le Paradigme Perdu, La nature Humaine (1973) e 

profundidade de La Méthode – obra em que trabalhou desde meados da década de 1970 e da 

qual publicou seis volumes entre 1978 e 2004 – conduziram os críticos do paradigma 

científico da modernidade a levarem-no cada vez mais a sério. Progressivamente, tornou-se 

reconhecido como o pioneiro e o principal teórico do paradigma emergente da ciência na 

virada do século XX para o XXI: o pensamento complexo (PIAGET,2009). 

Após décadas de trabalho desalinhado e, muitas vezes, solitário, Morin é hoje 

considerado um dos mais importantes pensadores vivos. Além de Diretor Emérito do Centre 

Nationale de Recherche Scientifique, Morin é também Presidente da Associação para o 

Pensamento Complexo, Presidente da Agência Europeia para a Cultura, membro fundador da 
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Academia da Latinidade, codiretor do Centro de Estudos Transdisciplinares da École des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales (PIAGET,2009).  

É ainda investigador e membro honorário do Instituto Piaget, a partir dele publicou 

Introdução ao Pensamento Complexo, Vidal e os Seus, Terra-Pátria (com Anne Brigitte 

Kern), Amor Poesia e Sabedoria, Para uma Política da Civilização (com Sami Nair), A 

Sociedade em Busca de Valores (com Ilya Prigogine et al.), Os Desafios do Século XXI, Os 

Sete Saberes para a Educação do Futuro, Educar para a Era Planetária (com Raul Motta), 

Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento, A Cabeça Bem Feita, Diálogo sobre a 

Natureza Humana (com Boris Cylrunik), Filhos do Céu (com Michel Cassé) e A Violência do 

Mundo (com Jean Braudillard) (PIAGET, 2009).  

Morin propõe a religação dos saberes com novas concepções sobre o conhecimento e 

a educação. Em sua defesa da religação dos saberes, Morin tocou numa inquietação 

disseminada nos dias atuais, quando a tecnologia permite um acesso inédito às informações. 

Por esta razão, a Organização das Nações Unidas pediu a ele uma relação dos temas que não 

poderiam faltar para formar o cidadão do século XXI, assim nasceu o texto Os Sete Saberes 

Necessários à Educação do Futuro (NOVA ESCOLA, 2010).  

A lista começa com o estudo do próprio conhecimento, denominado como as 

Cegueiras do Conhecimento ou Erro e Ilusão, sobre o qual ele afirma que a educação deve 

mostrar não haver conhecimento livre de ameaças em algum grau pelo erro e pela ilusão. 

Erros mentais, intelectuais, da razão que levam ao princípio da incerteza racional. Não afastar 

o erro do processo de aprendizagem. Integrar o erro ao processo, para que o conhecimento 

avance (MORIN,2011).  

O segundo ponto é a pertinência dos conteúdos, ou seja, “o conhecimento pertinente” 

juntar os mais variados saberes do conhecimento contra a fragmentação para que levem a 

"apreender problemas globais e fundamentais". É preciso recompor o todo para conhecer as 

partes (CLEMENTE; 2010, KIPNIS;2008). 

Em seguida vem o estudo da condição humana, entendida como unidade complexa 

da natureza dos indivíduos. Não somos um algo só. Somos indivíduos mais que culturais, 

somos psíquicos, físicos, biológicos, terrestres, cósmicos. O autor sugere que cabe a educação 

do futuro mantê-las unidas sem apagar a ideia de diversidade, ilustrando este princípio 

unidade/diversidade em todas as esferas e, desse modo, fazendo da “condição humana o seu 

objeto essencial de ensino” (CLEMENTE; 2010, KIPNIS;2008). 
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Ensinar a identidade terrena é o quarto ponto e refere-se a abordar as relações 

humanas de um ponto de vista global. Saber que a Terra é um planeta que precisa ser 

sustentado a qualquer custo, dando origem à “cidadania terrestre” como nova missão da 

educação. Terra como primeira e última pátria e a consciência cívica terrena: responsabilidade 

e solidariedade com os filhos da terra, ou seja, a “simbiosofia” (sabedoria de viver junto), o 

não isolamento (CLEMENTE; 2010, KIPNIS;2008). 

O quinto tópico é “enfrentar as incertezas” com base nos aportes recentes das 

ciências. Os que se ocupam da educação devem “ensinar princípios de estratégias que 

permitam enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, e modificar seu 

desenvolvimento, em virtude das informações adquiridas ao longo do tempo, para que 

saibamos esperar pelo inesperado e trabalhar pelo improvável”. A História não mais se repete 

ou progride em linha reta. A história é um complexo de ordem, desordem e organização. 

Velhas certezas já não servem mais e prevalece a incerteza do conhecimento (ilusão e erro). O 

futuro continua aberto e imprevisível. O futuro chama-se incerteza (CLEMENTE; 2010, 

KIPNIS;2008). 

 Ensinar a compreensão, sexto saber. Considerando a comunicação humana e a 

compreensão como meio e fim, o autor alerta para a necessidade de estudar a incompreensão 

para ressaltar a relevância da compreensão mútua como condição e garantia da solidariedade 

intelectual e moral da humanidade fundamentada na ética da compreensão, do entendimento, 

promovendo bases mais seguras da educação para a paz: esta é a missão espiritual da 

educação. A incompreensão humana é geral. Os obstáculos para a compreensão seriam, por 

exemplo, o egocentrismo, o etnocentrismo e o espírito redutor (CLEMENTE; 2010, 

KIPNIS;2008). 

A tolerância garantida pela democracia, ainda que suponha sofrimento de aceitar 

ideias (não insultos ou agressões) que se oponham às nossas seria a solução. O autor pede 

uma reforma de mentalidades para superar males como o racismo (CLEMENTE; 2010, 

KIPNIS;2008). 

 Finalmente, a “Ética do gênero humano” como o sétimo saber: É a antropoética: não 

desejar para o outro aquilo que não quer para você. A antropoética está ancorada em três 

elementos: indivíduo, sociedade, e espécie, que não são apenas inseparáveis, mas 

coprodutores um do outro. Segundo Morin, apenas a democracia permite o consenso 
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(respeitando minorias), a diversidade e alimenta-se do ideal “Liberdade, Igualdade, 

Fraternidade” (CLEMENTE; 2010, KIPNIS;2008). 

Ao escrever sobre os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, o autor propõe 

uma educação que considere o conhecimento, o conhecedor, suas necessidades e seu 

contexto; que dialogue com as ideias, valorize a cultura, dê espaço às interrogações, apoie a 

diversidade e entenda as diferenças; que questione a dominação e tenha como propósito a 

livre expressão dos indivíduos, a solidariedade e a compreensão (CLEMENTE; 2010, 

KIPNIS;2008). 

Propõe uma educação do entendimento, centrada numa relação de compreensão 

mútua, que tenha como finalidade reduzir a servidão, construindo uma sociedade democrática 

produtora de cidadãos conscientes do seu papel na comunidade planetária (MORIN,2001).  

Edgar Morin com este livro estimula educadores a resgatarem em si mesmo e em seus alunos 

o vetor primordial da vida: a esperança. 

 

"Nunca pude, ao longo de toda minha vida, resignar-me ao saber parcializado, nuca 

pude separar um objeto de estudo de seu contexto, de seus antecedentes, de seu “vir-

a-ser”. Tenho aspirado sempre a um pensamento multidimensional, nunca pude 

eliminar a contradição interior. Sempre senti que as verdades profundas, antagonistas 

umas das outras, eram para mim complementares, sem deixarem de ser antagônicas. 

Nunca quis reduzir a força da incerteza e da ambiguidade" (MORIN, 2004.p.1) 
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CAPÍTULO V- METODOLOGIA 

 

O capítulo destaca: o Tipo de Estudo, o Cenário, o Fluxograma de Atendimento, Critérios de 

Elegibilidade, Coleta de Dados seus Aspectos Éticos, Trajetória do Estudo e a Análise dos 

dados. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1. TIPO DE ESTUDO 

  

O estudo foi desenvolvido com base na pesquisa exploratória, de abordagem 

qualitativa, do tipo pesquisa etnográfica.  

A pesquisa qualitativa incorpora a questão do significado e da intencionalidade como 

inerentes aos atos, as relações e às estruturas sociais, considerando a subjetividade como 

fundante de sentido e como constitutiva do social. Sua preocupação é explicar os meandros 

das relações sociais, consideradas, essência e resultado da atividade humana criadora, afetiva 

e racional, que pode ser apreendida através do cotidiano, da vivência e da explicação do senso 

comum. Assim, o significado é o conceito central da investigação, e a tarefa do pesquisador é 

buscar a compreensão da realidade humana vivida socialmente, aprofundando-se no universo 

dos significados das ações e relações humanas (MINAYO, 1992). 

 A pesquisa exploratória é aquela que possui como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias. Seu planejamento é bastante flexível, de modo a possibilitar a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado (MINAYO 1992). 

A pesquisa etnográfica proporciona e traduz a prática da observação, da descrição e 

da análise das dinâmicas interativas e comunicativas como uma das mais proeminentes 

técnicas. Assim, ao se avaliar programas e projetos, visando a recomendação de soluções para 

os problemas e impasses identificados, deve-se levar em conta as ênfases da observação e da 

descrição, elementos cruciais da atividade etnográfica. É a partir dos encontros e 

relacionamentos que extraímos a compreensão e explicação das experiências humanas, que se 

dão no mundo da vida, no mundo do trabalho, no mundo do entretenimento e da arte, então, 

somente poderemos retirar as evidências necessárias para compreender os contextos destes 

relacionamentos, a partir das análises das dinâmicas que marcam esses encontros (LEECCC, 

2013). 

Segundo Spradley (1979), a principal preocupação na etnografia é com o significado 

que têm as ações e os eventos para as pessoas ou os grupos estudados, alguns desses 

significados são diretamente expressos pela linguagem, outros são transmitidos diretamente 

por meio das ações. De qualquer maneira, diz ele, em toda a sociedade as pessoas usam 
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sistemas complexos de significado para organizar seu comportamento, para entender a sua 

própria pessoa e os outros e para dar sentido ao mundo em que vivem. Esses sistemas de 

significado constituem a sua cultura. Para Spradley (1979), a cultura é, pois, “o conhecimento 

já adquirido que as pessoas usam para interpretar experiências e gerar comportamentos” (p.5). 

Nesse sentido, a cultura abrange o que as pessoas fazem, o que elas sabem e as coisas que elas 

constroem e usam, explica ele. 

A filosofia da pesquisa etnográfica assenta-se na “doutrina” que compreende a vida e 

a existência social como localizadas e resultantes no fato mais óbvio: o encontro e o 

relacionamento. E é nesse e desse encontro que emergem todas as formas de negociação, 

solidariedade, valores, redes, transmissão, trocas, simbologias e cerimônias, conflitos, 

compartilhamentos, etc. (LEECCC, 2013). 

Os produtos da pesquisa etnográfica são descrições ricas e holísticas da cultura sob 

estudo. O etnógrafo encontra-se assim, diante de diferentes formas de interpretações da vida, 

formas de compreensão do senso comum, significados variados atribuídos pelos participantes 

às suas experiências e vivências e tenta mostrar esses significados múltiplos ao leitor 

(ANDRÉ; 2012)  

Os etnógrafos também fazem interpretações da cultura, descrevendo seus padrões 

normativos comportamentais e sociais. Entre os pesquisadores do atendimento de saúde, a 

etnografia proporciona informações sobre as crenças de saúde e as práticas de saúde de uma 

determinada cultura ou subcultura. A investigação etnográfica pode, portanto, facilitar a 

compreensão dos comportamentos que afetam a saúde e a doença (POLIT et al., 2004). 

 

 

5.2. CENÁRIO 

 

O cenário deste estudo é o Serviço de Assistência Especializada (SAE) em 

HIV/AIDS do HESFA- Instituto de Atenção à Saúde são Francisco de Assis. Cenário de 

prática de 16 residentes, sendo (14) R1 e (02) R2, da Residência Multiprofissional em Saúde. 

O Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/AIDS (SAE) tem como missão, no que tange 

ao caráter de assistência, o cuidado nos níveis primário e secundário de saúde, contando com 

serviços ambulatoriais, além de apoio técnico com laboratório de análises clínicas e 

radiologia. 
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O serviço em estudo está estruturado para receber estudantes da área de saúde, nas 

modalidades de residência e graduação, integrando um Hospital Federal de Ensino do Estado 

do Rio de Janeiro e encontra-se em funcionamento a mais de uma década.  

O referido Instituto integra o complexo hospitalar da Universidade federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), juntamente com o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, a 

Maternidade Escola, o Instituto de Neurologia Deolindo Couto, o Instituto de Pediatria e 

Puericultura Martagão Gesteira, o Instituto de Psiquiatria e o Instituto de Ginecologia. O 

mesmo encontra-se localizado na região central da cidade do Rio de Janeiro, em uma avenida 

pela qual circulam as principais linhas de ônibus, próxima às redes ferroviária, metroviária e 

rodoviária. 

A aproximação do Hospital em estudo, hoje Instituto, com as demandas de atenção 

em saúde das pessoas vivendo com HIV/AIDS se deu no início da década de 90, com a 

proposta feita pelo Ministério da Saúde para que o hospital abrigasse um Centro de 

Orientação e Apoio Sorológico (COAS). A localização geográfica do hospital, na região 

central da cidade do Rio de Janeiro, favorecia a instalação deste serviço, que visava ampliar o 

acesso ao teste Anti-HIV à toda população. Posteriormente, este centro passou a denominar-se 

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) 

O CTA foi criado em 1992 e seguia as premissas traçadas pelo Programa Nacional 

de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids (PN-DST/Aids) como 

estratégias de prevenção e controle da epidemia, atendendo à demanda voluntária para o teste, 

aconselhamento e educação em saúde. O serviço primava pelo apoio psicossocial e pelo 

acolhimento das pessoas que o procuravam para conhecer sua situação sorológica em relação 

ao HIV, começando a surgir então um contingente significativo de pessoas diagnosticadas 

como soropositivas para o HIV e que necessitavam, portanto, ser encaminhadas para o 

tratamento clínico. No início, o encaminhamento para o serviço era feito, através do sistema 

de referência, para uma das unidades de assistência da rede pública. Porém, era quase que 

unânime a solicitação por parte das pessoas atendidas pelo CTA, de que seu tratamento 

clínico fosse também feito no hospital que o abrigava, em função de um bom vínculo já criado 

com a instituição, através da atenção prestada pela equipe de aconselhadores 

(SCHILKOWSKY, 2008). 

Os esforços na busca de soluções da prevenção, tratamento e alívio dessas 

morbidades, esbarram justamente na visão histórica do problema, por este ser considerado 
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como mais um problema de saúde pública que acomete também às gestantes. As 

especificidades dessas morbidades conduzem os profissionais de saúde a diagnosticar, tratar e 

acompanhar, dando "credibilidade" ao cliente. Os recursos diagnósticos e terapêuticos, 

utilizados visam contribuir para a eliminação de consequências a curto, médio e longo prazo.  

O reconhecimento da necessidade de ações terapêuticas precisa ser compatível com a 

evolução da doença, o que exige, por parte do profissional, buscar medidas adequadas para a 

resolução deste problema de saúde. Uma vez que a percepção dessas morbidades expressa 

problemas neste estado, é necessário também que a enfermeira ouça o cliente, podendo ter 

acesso a informações que são esclarecedoras sobre aspectos de vida onde há intercorrências 

na quebra da cadeia de transmissão e na possibilidade de cura. 

A atuação dos profissionais de saúde frente às questões que envolvem pessoas 

vivendo com HIV/AIDS e a abordagem feita junto a estas pessoas é de grande importância 

para o enfrentamento deste grave problema de saúde pública. 

Portanto, a AIDS é, hoje, uma epidemia que não diz respeito apenas à dimensão 

biológica, mas coloca todos nós frente às situações relacionadas com as questões sociais e 

comportamentais, como o preconceito, o estigma e o abandono (BRASIL,2008). Razões dessa 

ordem, exigem dos profissionais de saúde uma formação ampliada para lidar com a 

complexidade imposta pela situação. A partir dessa análise, entendemos que o preparo de 

profissionais para atender as demandas complexas de saúde desta população é imprescindível. 

O estudo de Lima (2005), que aborda a Teoria e prática docente sobre HIV/AIDS na 

graduação de enfermagem, investigou os conteúdos teóricos e práticos em seis cursos de 

graduação em enfermagem do Rio de Janeiro, com o objetivo de identificar conteúdos 

relacionados à HIV/AIDS e analisar as implicações da inclusão deste tema nos currículos.  

Revelou que esta temática ocorre no ensino, quando o professor possui experiência de vida ou 

profissional relacionada à temática, sem, contudo, ser uma exigência curricular da formação. 

Deste modo, a formação dos profissionais de enfermagem para lidar com pessoas vivendo 

com HIV/AIDS não está garantida para todos os estudantes dos cursos de graduação. 

 Segundo o Ministério da Saúde, os SAE consistem em “unidades assistenciais, de 

caráter ambulatorial, que fixam o paciente HIV/AIDS a uma equipe que o acompanhará ao 

longo de sua enfermidade” (BRASIL, 1994:1). A equipe básica preconizada deve envolver 

médicos clínicos ou infectologistas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, 

farmacêuticos, odontólogos e outras especialidades médicas, como oftalmologistas, 
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endoscopistas, ginecologistas e proctologistas, que também devem compor a equipe do SAE 

ou, quando isto não for possível, devem ser estabelecidas referências com outros serviços da 

rede. Fonseca (1994) faz recomendação semelhante quanto à composição desta equipe, 

acrescentando apenas profissional da área da nutrição na equipe básica. 

           Melchior, Nemes et al. (2006) apontam, em estudo que avalia a estrutura 

organizacional da assistência ambulatorial em HIV/AIDS no Brasil, que o programa nacional 

precisa, além de garantir a distribuição homogênea dos recursos, investir no treinamento e na 

disseminação do manejo do cuidado pelas equipes de saúde.  

O SAE/HESFA iniciou efetivamente suas atividades em junho de 1997, após um 

grande esforço realizado pela direção do hospital para a alocação de recursos humanos no 

setor, já que não existiam profissionais devidamente capacitados para compor a equipe 

preconizada, no quadro permanente de funcionários. 

 A equipe multidisciplinar do SAE hoje está composta por: uma (1) médica 

(coordenadora), três (3) Médicos Infectologistas, duas (2) Enfermeiras, uma (1) Assistente 

Social, uma (1) Nutricionista, um (1) Psicólogo, dois (2) Técnicas de Enfermagem, uma (1) 

Auxiliar de Enfermagem, um (1) Auxiliar administrativo e um (1) Arquivista. 

O HESFA é um hospital que possui características peculiares. Em primeiro lugar, 

ocupa prédio construído no século XIX, tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), tendo sido desativado na década de 70, com a inauguração do 

Hospital Universitário na Ilha do Fundão e reativado no final da década de 80, num 

movimento encabeçado por docentes da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN). Este 

prédio, a despeito do seu incontestável valor arquitetônico, apresenta sérios problemas de 

conservação, tendo sofrido deterioração com o passar dos anos e com a falta de investimento 

financeiro para sua recuperação. Porém, apesar do aspecto deteriorado da fachada externa, os 

ambientes internos destinados ao atendimento dos pacientes apresentam boas condições de 

funcionamento. Os setores reservados à assistência dos pacientes com HIV/AIDS, em 

especial, receberam investimento do Ministério da Saúde, sendo reformados e adequados ao 

uso.  

Em segundo lugar, desde sua reativação, em fevereiro de 1988, o HESFA tem sido 

dirigido por docentes da EEAN, seguindo uma linha acadêmica estreitamente ligada aos 

preceitos de cuidado integral, humanização e acolhimento, atualmente tão difundidos, porém 

inovadores àquela época. O documento elaborado pela primeira enfermeira a ocupar o cargo 
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de diretora do HESFA e a equipe responsável pelo seu projeto de reativação propõe uma nova 

prática de assistir, de administrar e de trabalhar no campo da saúde (FIGUEIREDO et al., 

1993). 

O SAE está instalado no quarto piso de em prédio de dois pavimentos, sendo 

primeiro ocupado pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), o que facilita a 

integração dos serviços e o acesso dos usuários. O acesso pode ser feito por um elevador ou 

por uma escada interna de seis lances num total de trinta e nove degraus. 

Suas instalações compreendem: sala de espera e recepção com bebedouro, dois 

banheiros destinados aos clientes, quatro consultórios, sala de coordenação, sala de reuniões 

de equipe e arquivo, salão para atividades de grupo, copa e banheiros para os funcionários. 

Apesar das condições precárias da fachada externa do hospital, por se tratar de prédio 

construído há mais de 120 anos, necessitando de obras de recuperação, as instalações 

destinadas ao SAE passaram por adequações, encontrando-se em boas condições de uso, 

sendo os consultórios amplos e arejados, todos com lavatório e mobiliário apropriado. 

 

 

5.3. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO 

 

 Desde o início de suas atividades em 1997 até o momento, o SAE tem registrado em 

seus arquivos 1.706 pacientes, sendo 895 em acompanhamento e, destes, 862 adultos. Grande 

parte desses usuários inscritos no SAE (43%) é proveniente do CTA do HESFA, onde 

receberam o resultado de seu teste Anti-HIV, após passar por cuidadoso processo de 

aconselhamento, realizado por profissionais capacitados, pertencentes a categorias como a 

psicologia, o serviço social e a enfermagem. Porém, o serviço também atende à demanda 

externa, advinda de outros Centros de Testagem ou de outros serviços de saúde da rede 

pública ou privada. 

O fluxograma de atendimento foi construído coletivamente pela equipe 

multidisciplinar, no qual a primeira consulta realizada no SAE, denominada “consulta de 

acolhimento”, é realizada pelas enfermeiras. Neste primeiro contato do indivíduo com a 

equipe, a enfermeira faz, além da anamnese e do exame físico, próprios da consulta de 

enfermagem, a apresentação do serviço como um todo, destacando suas potencialidades e 

limitações. Além disto, este profissional faz os encaminhamentos do indivíduo para os demais 
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profissionais da equipe, através da marcação das consultas em agenda individual de cada 

profissional e oferece os serviços da mesma para qualquer esclarecimento necessário, seja 

pessoalmente ou por telefone (SCHILKOWSKY, 2008). 

Conforme observa Teixeira, “a recepção do usuário nos serviços constitui-se em 

espaço primordial de investigação, elaboração e negociação das necessidades que podem vir a 

ser satisfeitas” (TEIXEIRA apud SÁ, 2005: 21). 

Em geral, uma consulta inicial é feita com cada uma das categorias profissionais que 

compõem a equipe multidisciplinar (psicóloga, assistente social, nutricionista e 

infectologista), para que esta equipe possa ter uma avaliação inicial do caso e para que o 

indivíduo possa conhecer o que cada categoria tem a oferecer no enriquecimento de sua 

assistência. Segundo Fonseca (2005), na maioria das vezes, o usuário dos serviços de saúde 

desconhece a disponibilidade dos profissionais da saúde mental e do serviço social nas 

unidades de saúde, sendo este o objetivo principal desta estratégia de abordagem.  

Já as consultas de retorno são marcadas pelo profissional de cada categoria, em 

agenda própria, em conformidade com as necessidades de cada indivíduo. A consulta médica, 

em geral, é marcada com intervalo de trinta a sessenta dias, nos casos dos pacientes 

sintomáticos e, de sessenta a noventa dias, no caso dos assintomáticos. É a agenda destes 

profissionais (médicos infectologistas) que, via de regra, tem imposto o limite da capacidade 

do SAE para absorver novos pacientes, uma vez que, por se tratar a AIDS atualmente de 

doença de evolução crônica, requer acompanhamento regular, com retornos frequentes, 

limitando a capacidade do profissional em aumentar o número de pacientes sob seu cuidado. 

       

 

5.4. PARTICIPANTES E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

           Os participantes desta pesquisa foram os profissionais de saúde que atuam como 

preceptores na Residência Multiprofissional do SAE. O total de profissionais que atuam como 

preceptores cadastrados junto ao MEC neste setor, são cinco (5), sendo das seguintes 

categorias profissionais: um (1) médico, dois (2) Enfermeiros, um (1) Assistente Social e um 

(1) Psicólogo. 

Esses preceptores, todos estatutários, trabalham num regime de 30 horas semanais e 

são distribuídos em escalas diferenciadas. 
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Todos os cinco (5) preceptores foram convidados a participar do estudo. Como 

critério de exclusão aponto os profissionais de saúde que atuam neste setor, porém não são 

registrados como preceptores na Comissão Nacional de Residência Multiprofissional do 

MEC, e os que estavam licenciados oficialmente junto à Divisão de Saúde do Trabalhador 

(DVST/ UFRJ). 

 

 

5.5. COLETAS DE DADOS 

 

           Para o processo de coleta de dados utilizamos duas técnicas: a observação participante 

(com o diário de campo) e a entrevista semiestruturada. 

Na observação participante, o observador coloca-se na posição dos observados, 

devendo inserir-se no grupo a ser estudado como se fosse um deles, pois assim tem mais 

condições de compreender os hábitos, atitudes, interesses, relações pessoais e características 

do funcionamento daquele grupo (BARDIN, 1997). Isso requer que o observador torne-se 

parte do universo investigado para entendimento do contexto das ações e a apreensão dos 

aspectos simbólicos que o permeiam (PROENÇA,2008).  Esta é, portanto, uma técnica que 

possibilita o conhecimento através da interação entre o pesquisador e o meio, propiciando 

uma visão detalhada da realidade (QUEIROZ et al., 2007). A observação participante como 

técnica exige uma sistematização prévia (roteiro de observação), que deve focar os objetivos 

da observação, a fim de fundamentar o planejamento de estratégias para o melhor 

desenvolvimento das ações no âmbito estudado (QUEIROZ et al. 2007). 

 Esse método de coleta de dados é muito pertinente quando se pretende apreender o 

máximo de conhecimento dinâmico sobre dada situação ou fenômeno (MINAYO; 

DESLADES,1988). Apresenta, então, como vantagens, o fato de possibilitar obtenção da 

informação exatamente durante a ocorrência espontânea do fenômeno (QUEIROZ et al., 

2007), maior proximidade entre o pesquisador e o contexto do grupo pesquisado, vivência 

pessoal do evento no próprio lugar de seu acontecimento e contextualização do fenômeno. 

Esses fatores contribuem para um melhor entendimento do objeto de estudo (LIMA, M; 

ALMEIDA; LIMA, C, 1999; PROENÇA, 2008). 

A observação participante foi reconhecida como técnica de pesquisa no âmbito 

acadêmico-científico nos primeiros anos do século XX, a partir do trabalho de campo 
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desenvolvido entre 1914 e 1918 por Malinowski. Trata-se de uma técnica de levantamento de 

informações que pressupõe convívio, compartilhamento de uma base comum de comunicação 

e intercâmbio de experiências com o(s) outro(s), primordialmente através dos sentidos 

humanos: olhar, falar, sentir, vivenciar, entre o pesquisador, os sujeitos observados e o 

contexto dinâmico de relações no qual os sujeitos vivem e que é por todos construído e 

reconstruído a cada momento (FERNANDES;2011).  

Efetivamente, implica em estar e observar aonde a ação acontece. E mais: não apenas 

estar e observar onde a ação acontece, mas ser partícipe da mesma, visando um objetivo de 

pesquisa. Esta foi a inovação introduzida por Malinowski e posteriormente desenvolvida pelas 

subsequentes gerações de antropólogos: a promoção de direta interatividade no lidar com a 

alteridade, ou seja, com o outro, esse espelho de nós mesmos (FERNANDES;2011).  

O emprego da técnica de observação participante demanda do pesquisador a 

utilização de recursos dos mais variados. Imediatamente nos damos conta de que, como 

vimos, se é necessária a presença do pesquisador no campo, no momento e nas condições em 

que as relações se manifestam, já que o primeiro recurso disponível ao pesquisador no 

desenvolvimento de seu trabalho é o seu próprio corpo. A interatividade e interação com o 

meio que nos cerca somente podem ocorrer pelo uso dos nossos sentidos básicos: 

principalmente o tato, a audição, a visão, sem esquecer o olfato e o paladar, em menor escala, 

que, somados aos outros sentidos, nos permitem ter o que chamamos de percepção, gostos e 

sensações, tanto de base físico-orgânica quanto emocional (FERNANDES;2011).  

Mas as sensações podem nos levar a pré-conceitos, noções pré-estabelecidas e 

conclusões não submetidas a uma análise cuidadosa. Para tanto, entra em cena outro dos 

nossos recursos básicos, sobreposto aos nossos sentidos físico-orgânicos: a capacidade de 

raciocinar, que transcende a aparentemente simples dicotomia razão e emoção, ao ser um 

processo que envolve cálculos e sentimentos. Quatro elementos relacionados à capacidade de 

raciocínio constituem recursos dos quais o pesquisador não pode abrir mão, em qualquer 

pesquisa, com ou sem o emprego da técnica de Observação Participante. (FERNANDES; 

2011). 

 Como dois primeiros elementos, figuram a curiosidade e a criatividade, 

características geralmente tão comuns nas crianças, às quais se junta à consciência da 

importância de se atender a um terceiro elemento, o rigor teórico-metodológico atestador da 

cientificidade das ações do pesquisador. Por Rigor Metodológico pode ser entendida a adoção 
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de um movimento do raciocínio que leve em conta o contexto da produção dos sentidos e do 

“estado da arte” dos conhecimentos, obedecendo aos parâmetros acadêmicos, assim como a 

consciência de que a isenção asséptica dos olhares e juízos não existe, em razão da 

processualidade inerente a toda e cada produção humana, “naturalmente” multifacetada – 

imperfeita (FERNANDES;2011). 

Como quarto elemento, há que se garantir a observância da ética em pesquisa com 

seres humanos. Quanto a este importantíssimo ponto, é importante ressaltar a adequação 

comportamental do pesquisador aos sujeitos observados, ou seja, a necessidade do 

pesquisador respeitar os ethos ou códigos de condutas, dele próprio e dos sujeitos observados 

(FERNANDES; 2011). 

Podemos falar sobre outro elemento necessário ao pesquisador na aplicação de uma 

técnica como a Observação Participante: o diário de campo, que surge e se consolida como 

ferramenta de trabalho na qual o pesquisador registra suas observações para análise posterior. 

Nada impede que ele se complemente com o emprego de recursos proporcionados pela 

tecnologia, tais como gravadores, câmeras, notebooks, smartphones, tablets, enfim, recursos 

eletrônicos e informáticos cada vez mais variados, não idealizando o seu uso e sempre 

frisando a importância do cuidado no uso destes recursos de acordo com os ditames éticos de 

pesquisa com seres humanos (FERNANDES; 2011). 

A entrevista semiestruturada atende melhor às questões e ao tipo de estudo proposto, 

visto que se apresenta como um instrumento mais flexível, onde o principal objetivo é 

conhecer, mesmo que apoiado em um roteiro. Esse tipo de entrevista atinge melhor os sujeitos 

a serem abordados, pois nos permite perceber além das respostas de conteúdo verbal 

(PEIXOTO; TAVARES, 2013).  

A entrevista envolve uma série de aspectos éticos, sociais, culturais, entre outros, e há 

um incontável número de exigências e cuidados requeridos. A garantia do anonimato do 

informante, o respeito pela cultura e pelos valores do entrevistado e o desenvolvimento da 

capacidade de escuta exigem paciência e dedicação do entrevistador (PEIXOTO; 

TAVARES,2013).   

Ludke (1986) reintegra que o roteiro a ser pré-estabelecido na entrevista 

semiestruturada preferencialmente deve ser feito em tópicos, para serem cobertos pelo 

entrevistador no momento da entrevista, o roteiro deve seguir uma ordem natural, lógica e 

psicológica. 
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Uma estratégia a ser desenvolvida antes da entrevista é tentar uma aproximação do 

entrevistado por uma simples conversa inicial, onde o entrevistador fará o diagnóstico de suas 

possíveis dificuldades durante a entrevista, e criará um clima descontraído e informal, 

favorecendo o surgimento das informações pertinentes ao estudo de forma mais natural e 

autêntica (PEIXOTO; TAVARES, 2013). 

 O entrevistado pode gerar um conteúdo de respostas além das verbais, que envolve 

gestos, entonações, expressões, sinais não verbais, hesitações, alterações de ritmo. É 

importante que toda comunicação não verbal seja captada e que sejam agregadas a outras, 

para melhor compreensão e validação do que foi efetivamente dito (LUDKE, 1986). 

 Para o sucesso da investigação, o entrevistador deve dispor de qualidades essenciais, 

entre elas: uma boa capacidade de comunicação verbal, paciência para ouvir atentamente, 

habilidades de escrita e percepção aguçada para perceber além do não dito. 

Inicialmente foi aplicado um teste piloto para validar o roteiro de observação e a 

entrevista em outro serviço especializado do hospital, onde a residência multiprofissional tem 

como cenário de sua prática.    

As entrevistas foram gravadas em meio magnético e transcritas na íntegra para 

posterior análise.  A coleta dos dados deverá ser concluída quando se perceber a saturação das 

informações. 

 

 

TESTE PILOTO 

 

O teste piloto foi necessário à pesquisa para validar o roteiro de entrevista.  

Para realizar o teste piloto, foi escolhida a Unidade de Álcool e outras Drogas 

(UNIPRAD) devido à peculiaridade de ser também um serviço de atenção especializada e de 

que todos os profissionais lotados nesta unidade serem preceptores da RMSM, desta forma 

não teria dificuldade em encontrar participantes para o teste. 

O teste piloto foi realizado em dois dias consecutivos, com dois profissionais de 

categorias diferentes, sendo um Psicólogo e um Assistente Social. O local e hora previamente 

agendadas de acordo com a disponibilidade da agenda de cada preceptor. 

A sala destinada para o teste piloto se localizava dentro de um container (local onde a 

unidade está instalada provisoriamente devido às obras no Instituto) equipado com uma mesa 
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tipo de escritório, duas cadeiras e um armário de ferro. O local apresentava boa iluminação e 

acústica. Não houve nenhum obstáculo para a realização das entrevistas do tipo 

semiestruturada (APÊNDICE 02) que contou com perguntas fechadas e abertas. Todas as 

entrevistas foram gravadas com a anuência do participante, sendo posteriormente transcritas 

pelo pesquisador. 

Os testes piloto duraram em torno de 10 a 20 minutos, sem nenhuma interrupção e ou 

dúvidas quanto às perguntas, sendo respondidas integralmente.  

Após transcrição e avaliação deste piloto, não havendo necessidade de ajustes, foi 

considerado aprovado e liberado para iniciar as entrevistas no cenário do estudo com os 

participantes que atenderam os critérios de inclusão, após assinarem o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 03). 

 

 

5.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Centro de Ciências Médicas do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade 

Federal Fluminense, respeitando os princípios da Resolução 466/2012 do CONEP. A pesquisa 

foi avaliada pela coordenadora do Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/AIDS, que 

concedeu a carta de permissão para realização da mesma no cenário proposto. Foram de 

responsabilidade do pesquisador os cumprimentos dos aspectos éticos com os participantes, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelos participantes. Não acarretou 

ônus financeiros para os participantes, ficando a cargo do pesquisador as despesas com o 

desenvolvimento do projeto, não dispondo este de financiamento por nenhum órgão de 

fomento. 

Foi de responsabilidade do pesquisador manter o sigilo das informações e o 

anonimato dos participantes envolvidos, podendo estes abandonar a pesquisa a qualquer 

momento sem nenhum prejuízo. Atendendo a Resolução 466/12 - o projeto foi encaminhado 

ao comitê de Ética da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF 

(BRASIL, 2012). Aprovado no dia 1º de abril de 2014 sob CAAE: 23648613.7.0000.5243, 

garantindo, desta forma, os princípios éticos que cabem em pesquisas com seres humanos.  
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5.7. TRAJETÓRIAS DO ESTUDO 

 

Houve alguns transtornos relacionados à aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), já que a Plataforma Brasil é um novo sistema de encaminhamento de 

projetos de pesquisa aos CEP’S, e poucas pessoas têm total conhecimento sobre o sistema e 

disponibilidade para estar junto ao pesquisador no momento da inserção de dados, o que torna 

esta fase mais demorada e conturbada, interferindo no cronograma da pesquisa. 

 Após a aprovação pelo CEP do Hospital Universitário Antônio Pedro e a autorização 

da coordenação do SAE/HESFA, iniciaram o trabalho de campo, já que o mesmo tinha 

conhecimento da proposta de pesquisa através de encontros informais anteriores à aprovação 

do CEP, com a coordenadora e profissional deste serviço, quando pude apresentar temática 

pretendida a ser estudada. 

 O período de coleta dos dados programado para acontecer de fevereiro a maio de 

2014, não foi possível cumprir, devido a todas as dificuldades relatadas acima, iniciando-se 

no mês abril e finalizando-se no mês de junho do corrente ano. Por este motivo, foi um 

período corrido, de intensa busca por dados para cumprir o prazo estabelecido pelo programa 

de Pós-Graduação da EEAAC/UFF.  

O trabalho de campo, incluindo as etapas: teste piloto, observação participante, e a 

entrevista, foram realizadas entre os períodos de 03/04 à 16/06/2014, perfazendo um total de 

47 dias úteis, considerando os finais de semana, a escala de feriados e os pontos facultativos 

dados pela Instituição. Entretanto, efetivou-se a observação em seis momentos. Vários foram 

os fatores impeditivos para a obtenção dos dados, entre os quais destacamos a greve dos 

Técnicos Administrativos das Universidades Públicas iniciada em 20/03/14, o que provocou 

uma diminuição dos turnos de atendimentos desses profissionais, inviabilizando a escala 

elaborada para a coleta de dados. (APÊNDICE 04).  

Todos os dias e turnos da semana há atendimento neste serviço. A minha presença 

foi programada para acontecer nas tardes de segunda-feira, manhãs de quinta-feira e manhãs e 

tardes das terças, quartas e sextas-feiras, pois o cronograma baseou-se na escala de 

atendimento dos profissionais que exercem a preceptoria e na escala dos residentes atuantes 

neste setor. Ou seja, quando havia alguma atividade relacionada à preceptoria no ato de 
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atendimento. Durante a preceptoria indireta não foi possível a realização da observação 

participante.  

          Frente a esta situação, após conversar com os preceptores, tomamos a decisão de que 

iria ao setor todas as manhãs, para aguardar a possibilidade de realizar a observação 

participante. Durante o turno da manhã, eu conseguia obter informações sobre o atendimento 

no turno da tarde, já que o atendimento é realizado através de consulta agendada e a escala de 

greve ficava disponível como informação relevante. Cabe aqui ressaltar que, por várias vezes, 

a técnica da observação no ato da preceptoria não aconteceu, ora pela ausência do preceptor, 

ora do usuário e também do residente, componentes essenciais da minha observação.  

          A observação participante seguiu um roteiro específico, onde foram relacionados os 

objetivos da pesquisa e o referencial teórico com as situações do trabalho da preceptoria 

(APÊNDICE 05).  

Para investigar os objetivos específicos e contribuir para a elaboração do roteiro das 

entrevistas, o pesquisador acompanhou os preceptores em campo, observando e tomando em 

notas no diário de campo. 

As entrevistas foram realizadas em dias, turnos e local definidos em comum acordo 

com o preceptor participante da pesquisa.    

Um espaço físico adequado foi providenciado nas dependências da 

instituição/serviço para a coleta de dados, a fim de proporcionar um ambiente mais propício e 

reservado, garantindo-lhes confidencialidade e conforto. 

Todas as entrevistas foram transcritas assim que acabava a coleta, a fim de não se 

perder nenhum detalhe mais subjetivo que poderia ser percebido através da interação com o 

preceptor. 

 

 

5.8. ANÁLISES DOS DADOS 

 

Fazer avaliação de uma intervenção não é tarefa simples, especialmente em um 

campo de grande complexidade como o da educação na saúde, onde há diferentes grupos 

implicados. 

A análise de dados é um processo de formação de sentido além dos dados, e esta 

formação se dá consolidando, limitando e interpretando o que as pessoas dizem, o que 
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o pesquisador observou, durante a composição do diário de campo, sem esquecer, contudo, o 

lido e estudado pelo pesquisador. 

 A análise de dados é um processo complexo que envolve retrocessos entre dados 

pouco concretos e conceitos abstratos, entre o raciocínio indutivo e dedutivo, entre descrição e 

interpretação. 

 Considera-se que, no campo da pesquisa social, devem-se obter dados para trabalhar 

em uma produção de conhecimentos; identificar categorias e começar a interpretar; criar nesta 

interpretação, uma faceta para a compreensão do fenômeno. As falas referem-se aos 

pensamentos, sentimentos, memórias, planos e discussão das pessoas a respeito do seu 

trabalho. 

A análise neste estudo foi orientada através da análise de conteúdo que, segundo 

Minayo (2002), é a expressão mais comumente usada para representar o tratamento dos dados 

de uma pesquisa qualitativa. 

O Objetivo da Análise do Conteúdo é realizar uma reflexão geral sobre as condições 

de produção e apreensão da significação de textos produzidos nos mais diferentes campos. Ela 

visa a compreender o modo de funcionamento, os princípios de organização e as formas de 

produção social do sentido (MINAYO, 2011). 

De acordo com a autora, há que se exercitar uma práxis científica capaz de apreender 

as dimensões objetivas e subjetivas da realidade e de superar a falsa dicotomia entre sujeito e 

objeto da pesquisa. Para tal, propõe uma triangulação de métodos como uma estratégia de 

diálogo entre áreas distintas de conhecimento, capaz de viabilizar o entrelaçamento entre 

teoria e prática e de agregar múltiplos pontos de vista, seja das variadas formulações teóricas 

utilizadas pelos pesquisadores ou a visão de mundo dos informantes da pesquisa, utilizados de 

modo articulado no estudo. Ideia de triangulação surge para apoiar a construção de 

indicadores que permitam quantificar dimensões objetivas e interpretar as facetas subjetivas 

do processo social estudado (MINAYO; 2005). 

Para a análise foi utilizada o registro da observação participante (diário de campo) e 

da entrevista. 

Para trabalhar com o material coletado, as seguintes etapas foram percorridas para 

atender as exigências do método: a categorização, descrição e interpretação dos dados. 

Este tipo de análise poder ser designada por diversos títulos, mas em síntese, é um 

método de informação útil tanto para o ensino como para a atividade profissional em uma 



64 
 

 
 

 

organização, visto que tem como objetivos a ultrapassagem da incerteza e o enriquecimento 

da leitura efetuam inferências sobre as mensagens sistematizadas e orienta o contexto de 

produção (Bardim,2011). 

 A opção por esse tipo de análise se deu devido à busca por descobrir núcleos de 

sentidos que compõem uma comunicação e cuja presença ou frequência signifiquem alguma 

coisa para o objetivo visado, pois como afirma Minayo (2011), a análise temática se 

encaminha para a contagem de frequência das unidades de significação como definitórias do 

caráter do discurso. 

            Neste sentido, para a consecução da análise proposta neste estudo, foram seguidas as 

seguintes fases operacionais sugeridas por Minayo (2011): ordenação dos dados, classificação 

dos dados e análise final. 

1) A primeira etapa, também conhecida como pré-análise, constitui uma fase de 

organização, na qual deve ocorrer uma aproximação inicial com o material a ser analisado, no 

sentido de preparar um esquema prévio para o desenvolvimento das operações na fase de 

organização dos dados. Inicia-se pela transcrição e conferência dos depoimentos gravados, 

obtidos mediante as entrevistas realizadas. Após esta fase, deve-se realizar a leitura inicial do 

conteúdo, organização dos relatos em ordem e organização dos dados de observação. A 

finalidade desta etapa é se familiarizar com todo o material coletado, buscando identificar as 

convergências e as divergências;  

2) Na segunda etapa, conhecida como classificação dos dados, deve-se realizar a 

leitura horizontal e exaustiva dos textos e a leitura transversal de cada subconjunto, 

visando identificar os núcleos de sentido, para a codificação e categorização, que nesse estudo 

será a categorização semântica, ou seja, onde a unidade de registro será o tema. As categorias 

e subcategorias vão sendo definidas de modo a traduzir o conteúdo expresso e latente dos 

discursos dos sujeitos. A categorização é um procedimento de agrupar dados considerando a 

parte comum existente entre eles. Classifica-se por semelhança ou analogia, segundo critérios 

previamente estabelecidos ou definidos no processo. A emergência das categorias será 

construída ao longo do processo da análise, que se dará após descrição detalhada (MORAES; 

1999). 

3) Por fim, faremos a análise final, que consta da interpretação dos dados, à luz do 

referencial teórico utilizado nesse estudo, com o apoio da bibliografia apontada como suporte 
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para o estudo. Desta forma, a discussão se estrutura na interface, com os resultados 

apresentados na entrevista e na observação. 

A unidade de registro sendo o tema está ligada à afirmação a respeito de um 

determinado assunto e busca descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou a frequência signifiquem alguma coisa para o objeto traçado 

neste estudo. Na análise de conteúdo temático, capta-se o aspecto pessoal e social que se 

encontra investido nas respostas do sujeito acerca do significado de uma palavra ou um 

conceito, abarcando aspectos racionais, ideológicos, afetivos e emocionais (FRANCO; 2005). 

A partir da leitura, foi realizada uma articulação com o referencial, trazendo a 

perspectiva de Edgar Morin sobre os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, para 

discutir com os resultados da prática pedagógica da preceptoria e a definição do seu papel de 

preceptor/educador. 

As temáticas que surgiram para discussão foram resultado de uma reflexão teórica e 

contextualizada, trazendo o diálogo da realidade encontrada com o referencial, que tende a 

possibilitar a construção de novas concepções à cerca do entendimento do papel do preceptor, 

explicando, a partir de toda análise, como esse entendimento interfere na aprendizagem dos 

residentes. 
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CAPÍTULO VI- RESULTADOS 

 

No capítulo, encontram-se as quatro categorias resultantes do estudo sob a luz do Referencial 

Teórico de Edgar Morin. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados serão apresentados seguindo cada fase da construção de dados. 

Inicialmente será apresentada a caracterização dos sujeitos, e posteriormente os resultados da 

observação participante, seguida das entrevistas, com a discussão pautada no referencial do 

estudo.  

A Discussão foi construída a partir de eixos temáticos referentes ao observado e 

mediante as falas dos próprios preceptores. Na perspectiva da pesquisa etnográfica, os 

fenômenos serão observados, a partir do olhar, da realidade, do mundo dos próprios 

participantes, e por isso, a demanda dos preceptores ao longo da investigação foi o que 

norteou a discussão e o aprofundamento nos dados mediante o referencial de Morin, além de 

referências conceituais utilizadas na pesquisa. 
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Quadro 3: Caracterização dos participantes. Niterói, 2014 

 

 

 

 

 

Tabela 1 
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6.1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS OBSERVAÇÕES  

 

 

Observação Nº 1 

                      

Contextualização: 

 

Cenário: consultório (1) em frente à recepção  

O consultório é bem arejado e iluminado por meio natural e artificial, através de ar 

condicionado e duas lâmpadas fluorescentes frias, além de um foco para completar a 

iluminação quando necessária.  

 A mobília está composta por uma mesa de madeira de tamanho médio, com duas 

gavetas auxiliares, localizada nos fundos do consultório, à esquerda de quem entra e afastada 

da parede. Três cadeiras acolchoadas, sendo uma para o profissional, uma para o usuário e 

outra para o acompanhante (quando tiver), um armário de ferro com duas portas de tamanho 

médio, ao lado da mesa, encostado na parede, onde estão colocados alguns objetos de uso 

comum da equipe, como: aparelho de pressão, termômetro, fita métrica, prontuários, agenda, 

impressos próprios do serviço, além de enfeites, como porta-retratos e alguns pequenos 

mimos presenteados à equipe pelos usuários. Uma balança antropométrica, uma maca e uma 

escadinha de dois degraus estão localizados à direita do consultório, encostados à parede, com 

um armário estilo criado mudo à sua cabeceira para apoio de bolsas e pertences do 

profissional em atendimento. 

 

Apresentação pessoal dos participantes 

 

 - Preceptor de Enfermagem “R”  

 

Vestida de jaleco branco com gola, bolso bordado com nome em tons de rosa claro, 

abotoado até a cintura, sobre um vestido de discreta estampa, sandálias, cabelos claros de 

tamanho médio, soltos, desalinhados, sem nenhuma maquiagem, apresentando ares de 

cansaço. 
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- Residente de psicologia “L” 

Jovem, usando Jeans, blusa polo branca e sapatilha, se vestiu de um jaleco branco 

cintado e todo abotoado, cabelos pretos, longos e preso para trás, discreta maquiagem. 

 

- Usuária “A”  

Adulta jovem, trajando jeans escuro, blusa azul-marinho com pala de listras e decote 

V, blazer marinho, brincos de argola prata, sandália rasteira colorida, bolsa marrom. 

 

- Observador 

Neste dia, usava: vestido solto estampado de flores pequenas cor de rosa, brancas e 

verdes com altura até os joelhos, sapatilha rosa, cabelo preso, sem maquiagem, apenas de 

batom cor de cobre. 

 

Da observação 

O atendimento teve início às 08h38min e término às 09h26min, perfazendo um total 

de 48 minutos.  

Aguardávamos pelo início do atendimento na recepção do setor junto aos usuários, 

quando fomos chamadas pelo preceptor que daria início aos trabalhos do dia. 

Posteriormente, entramos no consultório, Preceptor “R” “R”, o Residente” L” e eu. 

Então o Preceptor “R” nos explicou que iria fazer uma “consulta de adesão.” 

“Consulta de adesão é quando a pessoa já é usuário do serviço e por algum motivo, 

faltou à consulta(s). Quando este comparece ao serviço, obrigatoriamente ele passa pela 

consulta de enfermagem para saber o (s) motivo de sua falta, faz novo aconselhamento, para 

que possa perceber a importância da adesão ao tratamento”.  

 O Preceptor “R” chama a usuária pelo nome, e a mesma logo se levanta do sofá da 

sala de espera onde assistia calmamente a programação. 

 Já dentro do consultório, o “Preceptor” cumprimenta “A” e nos apresenta pedindo 

permissão para acompanhá-las, o que é consentido. Todas nos sentamos, cada um nos seus 

devidos lugares (eu me sentei ao lado da Residente) formou-se um círculo. Inicia-se o 

atendimento. 
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O Preceptor explica a “A”: “você, até o último exame que tem aqui, está tudo bem, 

dentro do que estava preconizado em relação a iniciar o uso de medicação, mas talvez venha 

esquema novo, com 4 comprimidos, digo 1 comprimido com as 4 combinações e sua médica 

na próxima consulta com ela deve falar com você e vocês vão decidir o que é melhor. Esse 

remédio vai agir nas enzimas do vírus para inibi-los e ficar indetectáveis.” 

A usuária pergunta: não vai ter diarreia? Tenho medo só das diarreias. 

O Preceptor, de pernas cruzadas, gesticulando com as mãos e cabeça: Fui eu quem 

admitiu essa paciente em novembro de 2010. Você lembra? 

A Usuária com olhar baixo pergunta: essa medicação não causa danos ao meu 

organismo? 

O Preceptor: “danos não e sim efeitos. Lipodistrofia, por exemplo.” 

O Preceptor pergunta: “Você sabe o que é carga viral?” 

A Usuária: “Carga viral é o número de vírus e CD4 é imunidade.” 

O Preceptor: “Na próxima consulta, a médica irá conversar com você.” 

O Residente pergunta: “Você conhece alguém que faça uso de medicação?” 

A Usuária: “As pessoas não falam disso... Cheguei aqui com meu marido quase 

morrendo... Os remédios muito ruins... Agora acho que está bem.” (Ela é separada?) 

O Residente fala: “Isso é natural... Essa sua apreensão.” 

A Usuária: “É para continuar bem?” 

O Preceptor: “Isso” 

A Usuária: “Esse remédio é igual a quem toma remédio de pressão, não morre...”  

O Preceptor: “Tem que tomar sempre o remédio com muita seriedade.” 

A Usuária: “Quem toma um leva vida normal? Não tenho que ficar pensando 

nisso?” 

O Residente: “É bom estar conversando hoje sobre isso para na próxima consulta da 

médica, você possa trazer dúvidas porque em casa poderá estar refletindo com mais calma 

sobre essa nova etapa.” 

O Preceptor: “No início os estudos mostravam que iniciava o tratamento dos 

pacientes com 200 de CD4. Isso foi se modificando com os estudos ao longo dos anos. 

Agora novos estudos dizem que quando CD4 chaga a 500, é indicado o início do 

tratamento, o vírus fica escondido dentro da célula, sem força, sem poder de ação porque o 

remédio não age dentro da célula.” 
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A Usuária: “A senhora acha que está perto da cura? Dizem que é uma doença que 

dá muito dinheiro pro governo?” 

O Preceptor: “O Governo não ganha nada com os pacientes doentes, muito pelo 

contrário, os laboratórios sim. Tem que se gostar, tomar os remédios direitinhos... e aí, como 

está a vida?”  

A Usuária: “Separei... Ele é homossexual.” 

Ela só descobriu após cinco anos de casada. Tem uma filha com ele de sete anos, que 

não contraiu a doença. 

O Residente: “Como descobriu a doença dele?”  

A Usuária: “Foi à prima dele que foi lá em casa pedindo para doar sangue. Eu não 

doei. Ele doou e já estava doente só que não sabia de quê, aí chegou uma carta.” 

O Preceptor: “Pediram-te o exame de HIV no pré-natal? Você fez pré-natal no 

serviço público? Lembra se fez?” 

A Usuária: Fiz no particular e no público e não deu nada. 

O Preceptor: “No público, há mais ou menos 14 anos é obrigatório, não é Cosme? E 

você já fez o PPD? Você sabe o que é PPD?”  

A Usuária: “Já!”  

Mais relaxada, apresentando-se menos tensa, descruzou braços e soltou-os ao longo 

do corpo, com a bolsa apoiada no colo.  

A Usuária: “Sei... Sei, é que injeta um vírus para ver se tem a doença. Vou fazer 

particular porque não posso vir à tarde para ler o exame por conta do meu trabalho.” 

Neste momento a consulta é interrompida pela auxiliar administrativa informando e 

querendo saber como proceder com o paciente que chegou dizendo que o sangue imobilizou.  

A auxiliar: “O que fazer? Precisa jejum? Ele faltou a consulta da doutora e quer 

marcar. Pode? Pode marcar junto com a consulta de enfermagem? Pode abrir exceção?”  

 O Preceptor: “Fala para ele se não tiver muito cheio.” 

O Preceptor pediu ao Residente que alcançasse o aparelho de pressão e falou para a 

usuária: Não te perguntei, você tem febre, tosse? E diz: isso a gente pergunta a todos. 

O Preceptor aferiu a Pressão arterial da usuária, certificou a aferição. É bem 

baixinha!  

Perguntou: “Você trabalha em quê?”  

A usuária responde: “Escritório.” 
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O Preceptor: 10x60 (mmHg), antes baixa do que alta. Toma seu café, bebe água. 

 A usuária de frente para a balança sem retirar nenhuma peça de roupa ouve do 

preceptor: 74kg e 1.71,5 de altura. 

O Preceptor continua: “Sabe “A”, temos uma equipe aqui de profissionais: 

nutricionista, assistente social. Quer agendar para alguém?” 

A Usuária: “Outro dia marco.”  

O Preceptor: “Você faz três refeições? Ás vezes eu nem almoço, procura almoçar e 

não pular refeições. Sono, intestino. Ta tudo direitinho?” 

Já juntando o material dando entender que estava finalizando, a usuária pergunta: 

“posso marcar lá fora?” 

O Preceptor: “Não. Eu marco, já ia me esquecendo.” 

Certificou o cartão e viu que tinha poucas consultas agendadas, pois era seu segundo 

cartão. Deu opções de data e horário, conciliando com a disponibilidade da usuária. 

Ficou agendado para o dia 08/04/14 pela manhã. 

O Preceptor: “A” se até lá você tiver qualquer dúvida e ou quiser conversar, pode 

vir comigo, com a Enfermeira, marcar Psicologia. Pegou telefone da usuária para colocar na 

agenda. 

A Usuária: “Para levar um livro (tem uma estante na recepção com livros variados, 

contos, romances, história, gibi etc. para uso dos usuários) faço o quê?” 

O Preceptor: “É só anotar numa agenda que tem na estante e quando voltar em 

abril, se tiver lido você devolve.” 

A consulta termina.  

O Preceptor diz: “Bom que o Residente está tendo bastante oportunidade. Ela é 

novinha. Às vezes vou almoçar às 14hs, não deixo paciente esperar. Estou com infecção 

urinária.” 

Ás 09h49min quando fazia as anotações no prontuário, foi interrompida pela segunda 

vez. 

 A nutricionista informou que tinha uma leitura de PPD e quis saber se o preceptor 

faria. 

O preceptor respondeu: “Vou sim”. Explicou-nos que a leitura só é contabilizada em 

termos de faturamento, quando realizada por Enfermeiro. 
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Após término da anotação no prontuário, o preceptor informou ao observador que 

neste dia, especificamente, a residente acompanharia a consulta médica por se tratar de uma 

experiência que ela julga ser importante à residente, apesar do médico em questão não ser 

preceptor da residência. Desta forma, a partir desse momento, passamos a acompanhar a 

consulta médica até o final do turno matutino. 

Faz a leitura do PPD (usuário do sexo masculino) sem a presença do Residente. 

Esqueceu, deu zero milímetro. 

O Residente diz não saber nada de CD4, nem quando inicia uso da medicação. 

O Preceptor explicou em breves palavras o início da epidemia, a questão da morte 

era muito presente, então, sem muito conhecimento ainda sobre a doença, a conduta era de 

início imediato dos ARV, com isso veio as lipodispidemias, taxas elevadas de colesterol e 

triglicerídeos. Com os estudos uma nova conduta foi introduzida. Só iniciavam os ARV, os 

pacientes com CD4 com valores de 300 para baixo. Agora este valor é de 500. 

 

Discussão e interpretação dos dados  

 

O SAE é uma unidade docente assistencial exclusivo de atendimento a pacientes 

soropositivo para o HIV. Trata-se de um espaço de convivência/assistência e de ensino-

aprendizagem entre profissionais de saúde de diferentes categorias, residentes de residência 

multiprofissional e usuários do serviço. 

Nesse primeiro dia de observação do SAE, os preceptores pareciam reconhecer suas 

atribuições de ensino com a residência, e suas responsabilidades com os residentes que 

estavam em treinamento em serviço. Já tinham sido informados sobre a realização da pesquisa 

e demonstravam interesse nela, apesar de alguns relatarem preocupação com o que o 

pesquisador poderia “encontrar” de erro no setor ou mesmo no trabalho executado por eles.  

Durante a observação inicial os participantes não demonstraram ansiedade ou 

qualquer alteração de comportamento mediante a presença do pesquisador/observador em 

cena. Verificou-se apenas certo constrangimento do preceptor pelo fato de, chegando ao setor, 

já encontrar por lá o pesquisador e o residente. Também demonstrou preocupação em relação 

às dificuldades estruturais do setor, principalmente no quesito espaço físico - ao ser 

“abordado” na pesquisa, devido ao prédio estar passando por obras de restauro. 
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Iniciando minha primeira observação, identifico a falta de acolhimento ao usuário 

por parte do preceptor, embora o mesmo tenha tentado estabelecer vínculo com o usuário, 

fazendo um resgate com a história da entrada da mesma no serviço, adotando uma postura de 

olhar direto. 

           Como mostram diversos autores (Silva Jr. e col., 2003; Teixeira, 2003), o acolhimento 

é recurso fundamental para que o cuidador surja positivamente no espaço assistencial, 

tornando suas demandas efetivas como o norte das intervenções propostas, nos seus meios e 

finalidades. Esses autores também destacam que o acolhimento não pode ser confundido com 

recepção, ou mesmo com pronto-atendimento, como se chega a considerá-lo em situação 

descrita por Teixeira (2003). É no contínuo da interação entre usuários e serviços de saúde, 

em todas as oportunidades em que se faça presente a possibilidade de escuta do outro, que se 

dá o acolhimento, o qual deve ter entre suas qualidades essa capacidade de escuta. 

O preceptor procura integrar o pesquisador e o residente à consulta embora, sua 

interação com o usuário seja restrita. Ao nos posicionarmos formando um círculo, ficou ai 

demonstrado uma relação de ajuda, ainda que não deliberada. 

Conforme Ayres (2004), não parece difícil aceitar que talvez a mais básica condição 

de possibilidade da inflexão seja a de privilegiar a dimensão dialógica do encontro, isto é, a 

abertura a um autêntico interesse em ouvir o outro. Podendo ouvir e fazendo-se ouvir, pólos 

indissociáveis de qualquer legítimo diálogo – e este aspecto foi pouco considerado durante a 

consulta observada. 

A usuária demonstrou várias emoções seja através da fala, expressões e de 

comportamentos como: medo, dúvida, ansiedade, tensão – as quais também não foram 

trabalhadas durante a consulta, nem no espaço de ensinagem da preceptoria. 

Gaureschi (1998), pondera que, para o estabelecimento de relações construtivas de 

diálogo e uma verdadeira relação interpessoal, é necessário valorizar o “outro” em sua 

identidade, respeitando valores e compartilhando suas experiências. O autor esclarece que 

somente neste tipo de relação pode-se considerar a ética e o respeito entre seres humanos.  

Quando indaga sobre a possibilidade de ter diarreia, a dúvida da usuária não é 

esclarecida. E ao que me pareceu, sua demanda não foi escutada ou ignorada. No 

questionamento sobre os danos que a medicação possa trazer, a resposta é dada numa 

linguagem pouco esclarecedora. Neste sentido, pode-se perceber a predominância do foco de 

atenção do preceptor com ênfase na medicação e não no doente.  
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O tipo de interação que se estabelece entre o médico e o paciente depende de como o 

médico vê o ser o humano que o procura. Neste sentido, Gaureschi (1998), explana que as 

relações entre os seres humanos são influenciadas pela visão predominante do contexto 

histórico-social em que eles estão inseridos. 

No decorrer da consulta, a Residente buscou entender como a paciente vivencia o 

uso da medicação e verifica que ela traz experiências prévias muito negativas, achando que o 

remédio é ruim. 

As fugas da conversa são uma constante, assim como as interrupções da consulta 

para que o profissional oriente situações protocolares do serviço. 

Minha percepção é de que o foco não é a dificuldade do usuário e sim a fidelidade 

sobre o uso do medicamento. 

Os serviços de que o setor dispõe, são oferecidos sem o cuidado de antes ter 

respondido seus questionamentos, os quais provavelmente demandariam algum 

encaminhamento. 

Após o término desse atendimento, e com a saída da usuária, o preceptor informou-

me que já havia orientado anteriormente o residente a acompanhar as consultas do médico 

“M” nesta manhã, por achar importante ter este aprendizado, embora ela continuasse a atender 

os usuários que estavam agendados para este dia.  

Não foi feito nenhum tipo de comentário após a consulta, nem o residente foi 

incluído a acompanhar os registros neste momento.  Percebeu-se assim, que a preceptoria foi 

desenvolvida apenas pela observação da residente da prática do profissional – que por sua vez 

não era exemplar. Não se constatou nenhum momento de reflexão ou teorização por parte do 

preceptor. Por sua vez, a residente também nada demandou. 

              De acordo com Botti (2008), a principal função do preceptor é ensinar, por meio de 

instruções formais e com determinados objetivos e metas. Portanto, entre as suas 

características marcantes, devem estar o conhecimento e a habilidade em desempenhar 

procedimentos. Nesse sentido, o preceptor se preocupa principalmente com a competência, 

com os aspectos de ensino-aprendizagem do desenvolvimento profissional, favorecendo a 

aquisição de habilidades e competências pelos recém-graduados, em situações clínicas reais, 

no próprio ambiente de trabalho.  
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Ainda de acordo com este autor, o preceptor deve ter a capacidade de integrar os 

conceitos e valores da escola e do trabalho, ajudando o profissional em formação a 

desenvolver estratégias factíveis para resolver os problemas cotidianos da atenção à saúde. 

Alguns preceptores se colocam à disposição do residente, compartilhando 

conhecimentos teóricos e práticos, oportunizando diversas situações de aprendizado durante a 

consulta, outros nem tanto: parecem querer fugir da situação arrumando meios para que o 

residente fique distante de sua prática.  

Dialogando com Morin (2011), no seu 3º saber, afirma-se a necessidade de Ensinar a 

Condição Humana. Partindo dessa premissa, podemos constatar, com base na observação 

realizada, que ele não foi aplicado, sendo desconsiderada a complexidade do indivíduo. A 

paciente permaneceu com dúvidas e emoções significativas, como ansiedade e medo, não 

foram trabalhados nem no âmbito da assistência, nem do ensino. 

O quinto saber - Enfrentar as Incertezas, também se aplica na medida em que a 

dúvida continua, e que o usuário deste serviço traz consigo uma carga muito grande de 

questionamentos referentes a sua própria condição e que o preceptor deve estar preparado 

para recebê-los da forma como chegam, como vem buscar o quê? Isso implica no 2º saber que 

é O conhecimento Pertinente. Citando MORIN (2011), no que diz respeito ao entendimento 

de que o ser humano é multidimensional: é biológico, psíquico, social e afetivo e que com a 

especialização ocorre uma discriminação, uma quebra de vínculos, na qual se perde o global e 

o essencial  e necessário se faz recompor o todo para conhecer as partes, juntando as mais 

variadas áreas de conhecimento contra a fragmentação,  a residência multiprofissional em 

saúde tem entre os seus propósitos resgatar os princípios do conhecimento pertinente. 

 

 

 

 

Observação Nº 2 

 

                    

Contextualização: 

 

Cenário: consultório (2) ao lado do consultório 1  
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O consultório é bem arejado e iluminado por meio natural e artificial através de ar 

condicionado e duas lâmpadas fluorescentes frias, além de um foco para completar a 

iluminação quando necessária.  

             A mobília está composta de uma mesa de madeira de tamanho médio, com duas 

gavetas auxiliares, localizada nos fundos do consultório, à esquerda de quem entra e afastada 

da parede. Três cadeiras almofadadas, sendo uma para o profissional, uma para o usuário e 

outra para o acompanhante (quando tiver), um armário de ferro, com duas portas de tamanho 

médio, ao lado da mesa encostada à parede, onde estão colocados alguns objetos de uso 

comum da equipe tais como: aparelho de pressão, termômetro, fita métrica, prontuários, 

agenda, impressos próprios do serviço, além de enfeites como porta-retratos e alguns 

pequenos mimos presenteados à equipe pelo usuário. Uma balança antropométrica, uma maca 

e uma escadinha de dois degraus, localizadas à direita do consultório, encostadas à parede, 

com um armário estilo criado-mudo à sua cabeceira, para apoio de bolsas e pertences do 

profissional em atendimento. 

 

Apresentação pessoal dos participantes 

 

Participantes da observação 

Preceptor “M” Médico, residente “L” R1de Psicologia, Usuário R” 

 

Preceptor “M” 

Branco, vestido de calça jeans branca e camisa pólo branca, tênis branco, cabelos 

curtos grisalhos e barba feita. 

 

 Residente “L” 

Jovem, branca, usando jeans, blusa pólo branca e sapatilha, jaleco branco cintado e 

todo abotoado, cabelos pretos, longos e preso para trás, discreta maquiagem. 

 

Usuário “R”  

Adulto usando jeans escuro, camisa de tecido na cor bege de botões, tênis de lona na 

cor cinza, e trazia consigo uma bolsa de lona a tiracolo na cor cinza.  
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Observador 

Neste dia, usava: vestido solto estampado de flores pequenas cor de rosa, brancas e 

verdes com altura até os joelhos, sapatilha rosa, cabelo preso, sem maquiagem, apenas com 

batom cor de cobre. 

 

Da Observação 

O atendimento teve início às 10h11min e término às 10h35min, perfazendo um total 

de 24 minutos. 

 Entramos no consultório, o Residente “L” e eu. 

O Preceptor Médico “M” falando ao telefone vem ao nosso encontro na porta, o 

Usuário “R” já se encontrava no consultório. Então recebeu-nos apresentando-nos e deixando-

nos à vontade para a participação da consulta (o médico já havia comunicado sobre nossa 

presença na consulta para o usuário).  

Todos sentamos, cada um nos seus devidos lugares (eu me sentei ao lado do usuário) 

formou-se um círculo e então se iniciou o atendimento. 

O Preceptor M nos direcionando o olhar e diz: “R” tem uma história longa e bem 

controlada. Ele é brabo, porém calado, diferente de “F” (usuário que tinha acabado de 

atender). 

  Ele tem o colesterol e triglicerídeos um pouco preocupantes, HIV bem, CD4 

indetectável. Iniciou o tratamento no nosso serviço em 1998 (16 anos). 

Folheando o prontuário, fazendo um gesto de negação com a cabeça, o preceptor 

comenta: o que me incomoda é o não preenchimento dos formulários. Aprendi na escola 

primária que quando se recebe uma folha, temos que nos identificar, escrever, datar, e 

assinar. 

O Preceptor pergunta ao usuário: Nenhum sinal de imunodeficiência como micose 

nas unhas, virilha, sapinho?  

O Usuário: Não. Nadinha 

O Preceptor: Você foi à nutricionista, ela te orientou? 

O Usuário: Só falou que ta alto o colesterol. 

O Preceptor: Seus últimos exames são de dezembro e o colesterol e triglicerídeos 

estão normais... Sinal que a dieta está bem.  
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O Preceptor explica: ele usa Sinvastatina constantemente para controle do 

colesterol. Desde o início do tratamento do HIV, o esquema é o mesmo. Nevirapina duas 

vezes ao dia. 

Quando indagado sobre o trabalho, o usuário diz que está trabalhando num prédio 

como faxineiro três vezes na semana (2ª, 4ª, 6ª). 

O Preceptor: Tem equipamentos para sua proteção?   

O Usuário: Sim. Tem luva, carrinho para “a gente” não carregar peso. 

O Preceptor em tom de brincadeira pergunta: O que tens feito de bom, sem ser, vir ao 

médico? 

O Usuário: Não solto mais pipa... Só olho para ela [risos]. 

O Residente ficou por um instante sem graça quando entendeu o que estava sendo 

dito. Imediatamente o preceptor percebeu e descontraiu dizendo: Ainda bem que olha! 

O Preceptor preencheu formulário obrigatório de solicitação de medicamentos para 

três meses, agendou retorno para 15/05 no cartão do usuário e em sua agenda profissional de 

controle do número de usuários por dia. 

A consulta termina com a entrega do cartão e do formulário ao cliente, orientando-o 

para a busca mensal da medicação na farmácia da Instituição.  

Despedimo-nos do cliente e ele saiu. 

Após o atendimento não foi feita nenhuma orientação ou conversa com o residente, a 

dispersão foi naturalizada. 

 

Discussão e interpretação dos dados  

 

Releva-se, com base nesta observação, que durante toda a consulta o preceptor tentou 

dialogar com o residente e o observador, fazendo pequenas explicações sobre a história do 

paciente e as condutas a serem adotadas, embora após a consulta nenhuma ação educativa 

tenha sido dirigida ao residente. 

Destaca-se que esta observação aconteceu durante uma consulta médica. O 

profissional que a conduziu, não tem seu nome incluído na lista de preceptores oficiais da 

residência, o que não o impossibilita de se colocar disponível à preceptoria. O encontro 

preceptor - usuário – residente - pesquisador ocorreu de forma cordial, empática e inclusiva, 

transcorrendo assim ao longo da consulta. Percebi por parte do preceptor um cuidado com o 
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usuário, quando comunica nossa participação na consulta, antecipando a informação antes de 

nossa chegada, demonstrando respeito ao usuário na interação terapêutica. 

Ao longo da consulta, o preceptor demonstrou ter conhecimento da história pregressa 

do usuário, fazendo um breve histórico para que pudéssemos entender a dinâmica do seu 

atendimento e deu sinais de cuidados ao longo da consulta, demonstrando insatisfação pelo 

descaso com anotações e arquivamento de exames no prontuário, pois tal fato poderia refletir 

negativamente na conduta do profissional quando tiver que fazer suas prescrições terapêuticas 

e não tiver o cuidado de observar as datas em que o exame foi realizado, fazendo 

interpretações errôneas para aquele momento. Esta situação oportunizou o preceptor a exercer 

a função educativa condizente com a preceptoria. 

Em outros momentos, o preceptor também praticou essa ensinagem – usando 

linguagem apropriada à realidade do paciente, deixando-o à vontade para se colocar e dando 

demonstrações de ser aquela uma relação de confiança, vínculo e empatia. A preocupação 

com a condição humana esteve presente durante todo o atendimento. O usuário estava muito à 

vontade diante as colocações feitas pelo profissional a respeito de sua situação sorológica, da 

sua vida social, pessoal e familiar. Aqui o foco era a pessoa do usuário e estava em curso o 

processo de empatia, que de acordo com Morin (2011) - comporta o conhecimento de sujeito 

a sujeito.  

Este atendimento mostrou que para cuidar do outro, temos que dar espaço para que o 

outro se apresente a nós, para daí estabelecer a relação de ajuda e outras trocas. Essa 

perspectiva torna a consulta -  momento quando os usuários trazem uma carga de emoções, 

sentimentos, dúvidas muito pesadas -  mais leve e compreensiva. 

Destaca-se que embora o preceptor não faça parte do quadro de preceptores oficiais 

da residência cadastrado junto ao MEC, o profissional não se opõe à presença dos residentes 

em sua consulta. O que de fato é inerente ao processo de trabalho de qualquer profissional que 

atue no SUS ou em Hospital de Ensino. 

Refletindo o pensamento de Morin (2011) sobre a prática observada, constata-se a 

presença de uma ética sobre o gênero humano e a atenção à própria condição humana do 

usuário. Compreendemos que esses saberes são fundamentais no processo de formação do 

residente. E ainda que o preceptor não tenha promovido um momento explícito de reflexão 

sobre a prática com o residente, seu exemplo profissional constitui em experiência educativa 

para o residente. 
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Observação Nº 3 

 

Contextualização: 

 

Cenário: consultório (2) ao lado do consultório 01 – Já descrito na observação 02 

 

Apresentação pessoal dos participantes: 

 

A apresentação se manteve por ter sido uma observação realizada no mesmo dia e 

com os mesmos profissionais, exceto o usuário que muda a cada consulta deste dia. 

 

 Usuário “G” 

 Adulto jovem, raça branca, magro, alto, bem vestido, vestia jeans, tênis, camisa com 

listras vermelhas finas, usava óculos. 

 

 

Da Observação 

 

O atendimento teve início às 10h41min e término às 10h55min, perfazendo um total 

de 14 minutos. 

Já estávamos no consultório, o Residente “L”, eu e o preceptor “M” 

 Quando o Preceptor ia chamar pelo usuário, o mesmo já se encontrava à porta, foi 

convidado a entrar, fomos apresentados, sentou-se de frente para o Preceptor e iniciou-se o 

atendimento. 

 O Preceptor: E a gastrite, melhorou? 

 O Usuário: Sim. Estou esperando melhorar o calor para operar as varizes (olhou 

para as pernas) 

O Preceptor: Tem plano da empresa! ARV mantido, CD4 – 1469 colesterol e glicose 

normais. 

O Usuário: Tenho tido dor nos braços. (Passa a mão no braço no sentido de 

sinalizar a rede venosa aparente, diz que sempre foi magro). 

O Preceptor: E a musculação?  
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O Usuário: Tô matriculado há quatro anos. Parei por dois anos e retorno hoje. 

O Preceptor: Precisa de atestado? 

O Usuário: Não. Mas vou fazer. 

O Residente: No posto onde estava fazendo estágio tem livre demanda para 

atestado. 

O Preceptor: Pedidos de RX só em maio, porque seus exames são recentes. Preparou 

solicitações de medicamentos para quatro meses. 

O Usuário: preciso da 2ª via do Rio-Card porque quebrou. O que fazer? (Usuário 

passou todo o tempo do atendimento sem direcionar o olhar para o Residente e o Observador). 

O Preceptor: Procure a Assistente Social que ela te orientará. 

 O Residente: Vou pegar o impresso de declaração de comparecimento para o 

senhor (médico). 

Consulta termina com a entrega do cartão com marcação de consulta para 15/05. 

Despedimos do cliente e ele saiu. 

Mais uma vez, não foi feita nenhuma orientação ou conversa com o Residente após 

o atendimento. 

 

 

 

Discussão e interpretação dos dados 

 

Neste segundo momento de atendimento, já mais entrosado com a dinâmica do 

atendimento, o preceptor foi breve em seu atendimento sem, contudo, perder em qualidade. 

Demonstra conhecer a história de vida do usuário. Indaga sobre a cirurgia de varizes e sobre 

sua atividade física. 

A consulta é muito direta, não abrindo muito espaço para um diálogo mais longo. 

Ficou claro se tratar de uma consulta de controle/acompanhamento e a necessidade de saúde 

trazida neste atendimento pelo usuário foi a questão da gratuidade do transporte, situação 

encaminhada para o serviço social do setor. 

O usuário passou o tempo todo da consulta sem dirigir o olhar ao residente e ao 

observador, mantendo-se o olhar no preceptor ou para baixo. Aqui ficou demonstrado o 

quanto é em algumas vezes constrangedor para o usuário, ser atendido com várias pessoas no 
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espaço da consulta, principalmente, quando se trata de jovem assistido por outro jovem do 

sexo oposto. 

Mesmo tendo sido formalmente apresentado, o usuário com essa conduta, 

demonstrou vergonha e insatisfação. 

Dialogando com Morin (2011), no seu o 3º saber onde diz que para Ensinar a 

Condição Humana, temos que levar em consideração que não somos um algo só, somos 

humanos, psíquicos, culturais, físicos biológicos e, nesse sentido, a complexidade do 

indivíduo /usuário não foi valorizada quando não teve a possibilidade, dada a situação que foi 

colocado de recusar o atendimento. Também cabe aqui o Conhecimento pertinente (2º saber): 

“É preciso recompor o todo para conhecer as partes” (38), onde Morin propõe uma reforma 

do pensamento, na qual devemos tornar evidentes tanto os contextos particulares quanto o 

global e complexo. 

 

 

 

 

 

 

Observação Nº 4 

 

Contextualização: 

 

Cenário: consultório (2) ao lado do consultório 01 – Já descrito na observação 02 

Apresentação pessoal dos participantes: 

 

A apresentação se manteve por ter sido uma observação realizada no mesmo dia e 

com os mesmos profissionais, exceto o usuário que muda a cada consulta deste dia. 

-Usuário “P” 

Adulto, raça branca, altura mediana, cabelo grisalho cortado a máquina, vestia 

bermuda xadrez, tênis, T’ shirt azul claro, trazia uma mochila de jeans lavado.  

 

Da Observação 
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O atendimento teve início às 10h58min e término às 11h29min, perfazendo um total 

de 31 minutos. 

Já estávamos no consultório, o Residente “L”, eu e o preceptor “M” 

O usuário já se encontrava próximo à porta, foi convidado a entrar, fomos 

apresentados, entrou e sentou-se em diagonal para o Preceptor, de forma que todos nos 

víamos de frente e iniciou-se o atendimento. 

O Usuário: Estou muito esquecido! Estou sem medicação, sem atendimento de 

psiquiatria, deixaram os doidos ao léu, às vezes me descontrolo e uso Aldol e Fluoxetina. 

O Preceptor: Em tom de brincadeira perguntou se ele ainda lembra-se dele. 

O Usuário: Ontem no Banco queria fazer um pagamento no caixa eletrônico e tive 

que ir ao caixa porque tem um limite para se pagar no caixa eletrônico, fiquei nervoso 

(falava e olhava para mim, incluindo-me na conversa durante todo o tempo). 

 O Residente: Onde você era acompanhado antes? 

O Usuário: Na Ilha. Tive dois surtos fiquei internado no pinel, tenho medo. Sinto 

seguido, na ilha agora tenho que ir escondido. 

O Preceptor: Vou fazer receita de Aldol de 10mg duas vezes ao dia baseado nas 

anotações do prontuário onde faz referência a esta medicação. 

O Usuário: Atendeu o celular e perguntou a pessoa com quem estava falando sobre o 

PAN DEL CASTILHO, porém não comentou nada após desligar. 

O Preceptor: Saiu em busca dos exames CD4 e Carga Viral que não estavam no 

Prontuário e disse para o residente ir conversando com o Usuário. 

O Residente: Você está sempre triste, choroso? 

O Usuário: Sempre, às vezes rio com minha filha adotiva (sobrinha). 

O Residente: Seria importante você experimentar um atendimento de Psicologia e se 

necessário também com Psiquiatria, pois em relação às medicações, só o Médico poderá ter 

avaliar. 

O Usuário: Sempre trabalhei em salões cabeleireiros bons onde artistas 

frequentavam, ai comecei a perder a memória. Tive um choque de 18h quando soube de 

minha sorologia. 

O Residente: Você já tentou um atendimento com a psicóloga daqui? 

O Usuário: Nunca. Já tive outras doutoras, Dr.ª Carla, Dr.ª Carol, outra médica... 

Ai pedi para trocar para o Dr. Marcelo. 
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O Preceptor retorna e pergunta: E aí? Conseguiu entender a importância de 

experimentar um atendimento de Psicologia? Os exames estão todos ótimos! Carga Viral de 

800. Vamos fazer esta ponte. Consulta de retorno agendado para 15/05. 

Despedimo-nos do paciente e ele saiu. 

 Após o atendimento, o Preceptor verbalizou para o Observador o quanto acha 

importante o atendimento multiprofissional, porque ajuda a ver outras questões do cliente. 

 

 

 

 

 Discussão e interpretação dos dados 

 

Observa-se, neste atendimento, que desde o momento em que o usuário chega e 

senta-se numa posição diagonal, a inclusão da equipe no atendimento está explicita e de fato 

aconteceu a interação preceptor/residente/usuário/ observador. 

O preceptor foi sensível à demanda do usuário, reconhece e valoriza a contribuição 

do residente quando o deixa conduzir a conversa e sai em busca de resultados dos exames. A 

atitude apresentada pelo preceptor foi de liberdade ao residente e incentivo a construção de 

sua autonomia. 

Trazendo Morin (2011) para este cenário, Ensinar a Compreensão enunciado no 

sexto saber, diz que educar a compreensão humana é uma missão espiritual da educação, 

temos que ensinar e aprender com obstáculos que existem para a compreensão.  

Cecílio (2001) propõe uma concepção de necessidade de saúde, que se revela 

bastante afinada com elementos apontados aqui como construtivos de uma abordagem 

humanizada. Sua taxionomia contempla quatro eixos principais, nos quais se reconhecem 

diferentes sentidos das necessidades de saúde: 1) a busca de algum tipo de resposta para as 

más condições de vida que a pessoa vivenciou ou esta vivenciando (do desemprego à 

violência no lar); 2) a procura de um vínculo efetivo com algum profissional; 3) a necessidade 

de ter maior autonomia no modo de andar a vida; 4) ter acesso a alguma tecnologia de saúde 

disponível, capaz de melhorar e prolongar sua vida. O autor assinala ademais as possíveis 

diferenças entre demandas e necessidades: 
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A demanda é o pedido explicito a “tradução” de necessidades mais complexas do usuário. 

Na verdade, demanda, em boa medida, são as necessidades modeladas pela oferta que os 

serviços fazem. A demanda pode ser por consulta médica, consumo de medicamentos, 

realização de exames (as ofertas mais tradicionalmente percebidas pelos usuários...); as 

necessidades podem ser bem outras. (CECÍLIO, 2001.pág. 116 apud DESLANDES,2006)  

 

 

 

 

Observação Nº 5  

 

Contextualização: 

 

Cenário: consultório (1) – Já descrito na observação 01 

 

Apresentação pessoal dos participantes: 

 

- Preceptor do Serviço Social “V” 

Branca, cabelo negro de tamanho médio, preso em coque, vestia jeans escuro e uma 

blusa estilo camisa social, sapatilha, e discreta maquiagem. 

 

-Residente de Psicologia “L” 

Branca, usando jeans, T’ shirt branca com detalhes em rosa na frente, sapatilha rosa, 

jaleco branco, cabelos pretos e longos, preso em rabo de cavalo. 

 

-Usuário “P” 

Branca, adulta jovem, cabelos castanhos curtos, maquiada, vestia vestido azul bic 

com uma faixa na cintura, sandália tipo Anabela castor. 

 

-Observador 

Calça jeans azul escuro, T’ shirt listrada branca com azul, sapatilha bege, cabelos 

presos por uma fivela na frente. 
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Da Observação 

 

O atendimento teve início às 10h39min e término às 10h50min, perfazendo um total 

de 11 minutos. 

Antes de entrarmos no consultório onde a usuária já aguardava pelo atendimento, o 

Preceptor explicou ao Residente que o motivo do atendimento era a solicitação do FGTS e 

que este benefício é um direito que o paciente de doença crônica tem. 

Entramos no consultório, o Preceptor “V”, o Residente “L” e eu. 

A usuária levanta-se e imediatamente o Preceptor nos apresenta de forma que todos 

ficaram bem à vontade, sentada em formato de roda. 

O Preceptor: Checando alguns exames, indaga “como está a vida, alguma 

alteração?”  

A Usuária: Tudo bem sim, quero saber algumas coisas sobre o vale transporte se 

posso usar qualquer hora. 

O Preceptor: Você pode usar indiscriminadamente, exceto em algumas situações 

como, por exemplo, fora de hora, digo pela madrugada. 

A Usuária: Entendi. 

O Preceptor: “L” este impresso é um protocolo interno que criei para ter um 

controle dos usuários atendidos e que irão retornar para pegá-lo após assinatura (de quem?) 

para não ter problemas de não encontrar e de funcionários não saberem quem solicitou. 

 

Discussão e interpretação dos dados 

 

A consulta já tinha sido iniciada quando o preceptor, ao sair do consultório para 

pegar impressos, nos viu e convidou para participar da consulta e nesse momento nos 

explicou qual era a demanda do atendimento.   

Apesar de o preceptor tentar algum diálogo quando pergunta sobre a vida, a usuária 

pareceu-me apressada e objetiva pelo menos naquele momento e a responde direta e 

brevemente, entrando logo no assunto que a levou até o serviço.  

O usuário é esclarecido totalmente em sua demanda e não gera nenhum 

desdobramento para possível diálogo. 
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Após a saída do usuário, o preceptor foi solicitado e esclareceu à respeito das 

assinaturas desses protocolos, os quais podem ser assinados pelos profissionais Médicos ou 

Enfermeiros que acompanham esses usuários. 

“O compromisso com a ‘identificação das necessidades sociais’ ou com a 

consideração das ‘necessidades e interesses dos sujeitos’ são princípios expressos na Política 

Nacional de Humanização” Trad (2006, p.194). 

 

 

 

 

Observação Nº 6 

Contextualização: 

 

Cenário: consultório (1).  Já descrito na observação 01 

 

Apresentação pessoal dos participantes: 

 

- Preceptor do Serviço Social “V” 

Branca, cabelo negro de tamanho médio, vestia jeans, camisa xadrez branca e azul, 

jaleco branco aberto, sapatilha bege, cabelos presos em forma de coque. 

 

-Residente de Enfermagem “J” 

Adulta, negra, usando jeans, blusa verde, jaleco branco abotoado até a cintura, 

sapatilha verde e azul, cabelo comprido, natural, preso em rabo de cavalo. 

 

-Residente do Serviço Social “M” 

Jovem, branca, usando jeans, blusa vermelha, tênis branco, jaleco branco aberto. 

- Residente de Psicologia “A” 

Jovem, negra, usando jeans, blusa estampada, sandália de couro de tramas, jaleco, 

cabelo natural, solto para trás, usando tiara. 

 

- Usuária “Z” 
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Idosa, não aparentando a idade cronológica, negra, cabelo alongando com 

trancinhas, preso na forma rabo de cavalo, usando calça jeans, blusa de malha na cor cinza, 

jaqueta de jeans lavado, sapato fechado. 

 

Observador 

 Calça jeans, camisa xadrez rosa, de botão, mangas compridas dobradas, sapatilha 

preta. 

 

 

Da Observação 

 

O atendimento teve início às 09h18min e término às 10h20min, perfazendo um total 

de 62 minutos 

O preceptor destinou alguns minutos que antecederam a consulta para conversar 

com o trio de residentes, no sentido de explicar a dinâmica do atendimento e conhecer um 

pouco do paciente a ser atendido e qual era a sua demanda. 

O Preceptor informa que o serviço ficou sete nos sem assistente social, diz também 

que informações restritas são colocadas em anotações particulares quando se trata de assunto 

de foro íntimo. 

O Preceptor: E no prontuário as questões mais íntimas ficam subentendidas, o 

registro deve acrescentar para toda a equipe, sem necessariamente expor o cliente. (Fala 

dirigindo o olhar para todos). 

A Usuária chegou, foi chamada para consulta pelo preceptor. No consultório foi 

apresentado ao trio de residentes e à pesquisadora, e foi perguntado se poderiam permanecer 

junto a sua consulta, isso foi recebido de bom grado. 

A Usuária: Tenho uma dúvida, quais os primeiros sintomas que essa doença traz? 

Estou há 15 anos com a doença e até hoje não sinto nada. Comecei a tomar o remédio 

porque o CD4 estava baixo. 

O Residente SS: Alguém já explicou à Senhora a diferença entre ter HIV e ter 

AIDS? 

A Usuária: Não 
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O Residente SS: O HIV transmite, requer cuidados, uso de preservativos, a pessoa 

só não está doente. Ter AIDS é a doença em si. 

Residente de Enfermagem: Doença de kaposi, isso estou falando de doenças 

oportunistas. 

A Usuária: Hã, parceiro estava comigo e apareceu com ferida na boca e na barriga: 

“herpes”. Ele era evangélico e eu católica. Ele perguntou um dia o que eu faria se tivesse 

HIV? Aí eu respondi que nunca pensei nisso, e eu perguntei a ele, o que você faria? Ele 

respondeu: “eu ia pegar todas as mulheres” e riu. (Pausa longa) 

O Preceptor: Dona “Z”, a senhora já usava o vale de ônibus? 

A Usuária: Já, tenho que renovar. 

O Preceptor: Leva três dias para ficar pronto. Porque a enfermeira ou a médica tem 

que preencher esses formulários. Quantos anos a senhora têm? 

A Usuária: Tenho 61 anos 

O Preceptor: A senhora já se aposentou? 

A Usuária: Não, mas recebo a pensão do meu marido que morreu num acidente de 

trabalho. 

O Preceptor: Vamos ver junto ao INSS se a senhora tem alguma coisa que possa 

contribuir por mais um tempo e se aposentar. 

A Usuária: Não tenho, morava em casa de estuque e tudo foi perdido. 

O Preceptor: Como está sua frequência nas consultas? 

A Usuária: Mais ou menos de dois ou três meses, mas todo mês venho buscar o 

remédio. 

O Preceptor: Alguma outra dúvida dona “Z”? 

A Usuária: Não, já falei demais. 

O Preceptor: Vi aqui que a senhora fez o preventivo, já pegou o resultado? Ta tudo 

bem? 

A Usuária: Sim, já peguei o resultado. 

O Preceptor: E tem algum outro problema? 

A Usuária: Tenho um problema de dor no joelho, mas já fui no ortopedista, estou 

com o pedido de Raio x da coluna. 

O Preceptor: Vamos marcar seu retorno para a senhora vir buscar a solicitação, 

agora a senhora tem uma consulta com a médica. Vou te levar até a consulta. 
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A Residente SS: Será que a médica hoje não pode preencher esse documento, já que 

terá consulta e ela está com problema no joelho? 

O Preceptor: Isso é uma rotina interna do serviço, para não quebrar o fluxo, nós 

programamos esse retorno, caso o médico esteja com a agenda mais livre, ele faz na hora, 

porque existe uma demanda já aguardando, via de regra segue o fluxo. 

A Usuária foi conduzida à consulta médica pelo preceptor. 

O Preceptor retorna ao consultório e pergunta: O que vocês acharam do 

atendimento? 

A Residente de Enfermagem: Fiquei pensando se ela morasse na área rural, ela 

terá possibilidade de se aposentar e ainda terá passagem garantida uma vez ao mês para vir 

ao hospital. 

A Residente de Psicologia: Acho que ela não está muito interessada, já que criou 

um vínculo com o SAE, que diz ser a família dela. Ela faz trabalho com idoso e tem a pensão 

do marido. 

O Preceptor: Mas não podemos deixar de mostrar as possibilidades. 

 

 

 

Discussão e interpretação dos dados 

 

O Preceptor sinaliza a importância deste primeiro momento com a intenção de 

mostrar para as residentes a história, mesmo que de forma sintetizada. 

O Preceptor informa que o serviço ficou sete nos sem assistente social, diz também 

que informações restritas são colocadas em anotações particulares quando se trata de assunto 

de foro íntimo e no prontuário as questões mais íntimas ficam subentendidas, o registro deve 

acrescentar para toda a equipe, sem necessariamente expor o cliente. (Fala dirigindo o olhar 

para todos).  

Identificamos, desde o primeiro momento do encontro entre 

preceptor/residente/pesquisador, que havia um planejamento para a inclusão desses residentes 

na consulta, quando sinaliza a importância desse primeiro momento na intenção de mostrar, 

mesmo que de forma sintetizada, a história do usuário. A humanização esteve presente nesse 
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atendimento no ato de acolher, no atendimento integral à demanda do cliente e às suscitadas 

durante o mesmo, o cuidado com o usuário e com a formação profissional. 

O preceptor deve ter a capacidade de integrar os conceitos e valores da escola e do 

trabalho, ajudando o profissional em formação a desenvolver estratégias e habilidades para 

lidar com os desafios da atenção à saúde. O preceptor deve ainda aconselhar, inspirar e 

influenciar o desenvolvimento dos menos experientes e seu desenvolvimento pessoal e ético, 

servindo com modelo (VIANA, et al.2013). 

 

   

 

  6.1 APRESENTAÇÕES DAS ENTREVISTAS  

  

Nas transcrições das entrevistas, vou nomear os preceptores pelas cores do arco-íris, as 

mesmas utilizadas para colorir os sete saberes, usando a mesma sequência pela ordem em que 

as entrevistas foram realizadas e transcritas (APÊNDICE 06). 

 

 

 

 

 

Entrevista Nº 1 (Vermelha) 

 

                      

Contextualização: 

 

Cenário: Consultório 04 

O consultório é bem iluminado por meio artificial com duas lâmpadas fluorescentes 

frias, além de um foco para completar a iluminação quando necessária, e ventilado por meio 

de ar condicionado. 

 A mobília está composta por uma mesa de madeira de tamanho médio, com gavetas, 

localizada no meio do consultório. Duas cadeiras almofadadas, sendo uma para o profissional, 

uma para o usuário, sobre a mesa havia um monitor que é utilizado pelos profissionais quando 

necessário.  Um armário de ferro com duas portas de tamanho médio, encostada à parede, à 

direita de quem entra, onde estão colocados alguns objetos de uso comum da equipe como: 

aparelho de pressão, termômetro, fita métrica, prontuários, agenda, impressos próprios do 
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serviço, além de enfeites como porta-retratos e alguns pequenos mimos presenteados à equipe 

pelo usuário. Uma balança antropométrica localizada ao lado do armário de ferro, uma maca e 

uma escadinha de dois degraus localizados à esquerda de quem entra no consultório. 

A entrevista teve a duração de 32 minutos. 

 

 

 Apresentação pessoal dos participantes: 

 

 O preceptor, de cabelos soltos, vestia jeans, camisa de tecido acetinado na cor prata, e 

usava sapatilhas. 

 O entrevistador de jeans escuro e usava blusa t’shirt verde bandeira com estampa prata na 

frente e sapatilha preta. 

 

 

Da observação da entrevista 

 

O preceptor pareceu-me bem à vontade, sorrindo, gesticulando com as mãos, sem 

alteração no tom de voz, falava com muita segurança e pausadamente. 

Após leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo preceptor, o documento foi 

assinado tanto pelo entrevistado como pelo entrevistador. Iniciamos a entrevista às 10h e 

10minutos. A entrevista foi interrompida aos 23 minutos de gravação quando terminamos a 7ª 

questão, devido à memória cheia do gravador do celular. 

     O preceptor ofereceu seu aparelho e demos continuidade à gravação após 10 minutos de 

tentativas de manejo com o aparelho novo. [risos] 

   

 

Entrevista Nº 2 (Laranja) 

 

                      

Contextualização: 

 

Cenário: consultório (1).  Já descrito na observação 01 

 

Apresentação pessoal dos participantes: 
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Preceptor: Vestia jeans, jaleco branco desabotoado sobre blusa de malha branca com 

estampa na frente e sapatilha na cor couro. 

Observador: Jeans escuro e T’shirt de listras finas na cor lilás e sapatilha preta. 

A entrevista teve a duração 8 minutos e 50 segundos. 

 

 

 

 

Da observação durante a entrevista 

 

O preceptor, com uma caneta na mão fechada em punho, passava os dedos no pescoço 

durante sua fala. Parecia tensa, pois aguardava ligação do pai de seu filho para buscá-lo na 

escola. Perguntada se não queria marcar em outro momento, preferiu fazer logo e perguntou 

se seria possível parar para atender ao telefone caso ele tocasse. Condição aceita. Foi feita a 

leitura e assinado o termo de consentimento pelo preceptor e entrevistador. Iniciamos a 

entrevista às 11h43min. Em algumas perguntas, fazia pequena pausa para pensar, cerrava os 

lábios, arregalava os olhos e então respondia e ou balançava a cabeça negativamente e pedia 

para pular a pergunta. Terminamos a entrevista as 11h50min, perfazendo um total de 8 

minutos e 50 segundos. 

 

Entrevista Nº 03 (Amarela) 

 

                      

Contextualização: 

 

Cenário: Sala da Coordenação da Divisão de Desenvolvimento Acadêmico 

Científico, localizada no térreo de um container.   

 

Apresentação pessoal dos participantes: 

 

Preceptor: Cabelos curtos, altura do pescoço, calça jeans, blusa de botões estampada 

com pequenas flores em tons de azul, sapatilha. 
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Entrevistador; calça marfim, camisa xadrez nas cores vinho, rosa e branca. Calçava 

sapatilha marfim. Cabelos soltos. 

 

Da observação durante a entrevista 

 

  O preceptor demonstrou segurança e disponibilidade para responder as perguntas, 

calma, voz pausada, sorridente e mexia nos dedos das mãos como se estivesse massageando-

os. Após leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, pelo preceptor, o 

documento foi assinado tanto pelo entrevistado como pelo entrevistador. Iniciamos a 

entrevista às 10h20minutos. A entrevista teve a duração de 15minutos e 11 segundos, sendo 

interrompida por alguns segundos pelo toque do telefone da sala que estávamos ocupando.  

 

Entrevista Nº 4 (Verde) 

 

                      

Contextualização: 

 

Cenário: consultório 1 

 

 

 

Apresentação pessoal dos participantes: 

 

Preceptor: De jaleco branco sobre o vestido longo de estampa florida e sapatilha clara. 

Cabelos soltos alinhados na altura do ombro.   

 

Entrevistador: Calça marfim, camisa xadrez nas cores vinho, rosa e branca. Calçava 

sapatilha marfim. Cabelos soltos. 

 

Da observação durante a entrevista 

 

       Após checar em sua agenda, ver que os dois pacientes agendados não tinham chegado, 

ele perguntou se não poderíamos fazer naquele momento, o que foi aceito de imediato.  

     Lido e assinado o Termo Livre e Esclarecido pelos profissionais envolvidos na entrevista. 
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     Preceptor muito à vontade, educado, entusiasmada em sua fala, gesticulando com as 

mãos, sempre com olhar em minha direção. 

   Iniciamos a entrevista as 13h30minutos, perfazendo um total de 12m 27s de entrevista. 

 

 

 

 

Entrevista Nº 5 (Azul) 

 

                      

Contextualização: 

 

Cenário: Consultório 2 (já descrito) 

 

Apresentação pessoal dos participantes: 

 

Preceptor: Usava saia jeans, blusa branca e sapato azul. Cabelos curtos alinhados.   

 

Entrevistador: Calça clara estampada, blusa coral, sapatilha marfim. Cabelos soltos. 

  

 

Da observação durante a entrevista 

 

       Após checar em sua agenda, ver que os dois pacientes agendados não tinham chegado, 

ele perguntou se não poderíamos fazer naquele momento, o que foi aceito de imediato.  

     Lido e assinado o Termo Livre e Esclarecido pelos profissionais envolvidos na entrevista. 

     Preceptor muito à vontade, solícito, descontraído, solta, fala fluente, rápida, gesticulando 

com as mãos, com olhar em minha direção. 

   Iniciamos a entrevista às 11h32m e encerramos às 11h50minutos, perfazendo um total de 

18minutos de entrevista. 
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6.2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS E 

CATEGORIZAÇÃO 

 

 

     A partir dos dados coletados, compreendendo o resultado das entrevistas dos participantes 

do estudo, bem como leis, portarias, literatura utilizada para a discussão dos achados, 

apresentamos os resultados organizados em quatro categorias: 
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CATEGORIA I – O SIGNIFICADO DE PRECEPTORIA NO ÂMBITO DA  

                               RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

 

Esta primeira categoria, que emergiu das falas das participantes, nos remete a 

conteúdos que apresentam os significados da preceptoria no âmbito da residência 

multiprofissional em saúde. Neste contexto, podemos perceber que diferentes significados 

foram dados a essa atividade, considerando a singularidade que cada preceptor faz através de 

suas falas que originaram a possibilidade de conceituar o que representa a ação de Preceptoria 

no respectivo cenário do estudo. 

Inicialmente, um grupo de quatro participantes, apontou o conceito da preceptoria em 

residência multiprofissional em saúde como compreensão da necessidade de acompanhar e 

orientar os residentes em um processo de ensino e aprendizagem, visando a troca de 

conhecimentos teóricos e práticos, entre quem ensina e quem aprende. Abaixo destacamos 

alguns trechos dos discursos que exemplificam essa análise: 

              

 “A preceptoria é uma parte do nosso trabalho, que não é só técnico. Assistência é orientar os 

alunos, os residentes, os internos ou quem quer que seja que passe por aqui no intuito de 

aprender. Aprender na prática com aquilo que a gente faz, então eu acho que o preceptor tem 

esse papel de transmitir a experiência do que faz para o aluno que está chegando.” (Amarela)                    

 

“É acompanhar os residentes que vem ao SAE para orientá-los em relação às Consultas de 

Enfermagem junto com os outros profissionais que fazem parte do SAE e mostrando a clientela 

que temos aqui.” (Laranja) 

 
 “É (pausa) significa você acompanhar o profissional que está em formação e, na medida do 

possível, você passar um pouco da sua experiência para eles, falar um pouco das dificuldades 

do serviço, dos ganhos, das perdas também, a nível profissional e a nível pessoal.” (Azul) 

 

“Significa estar participando também de um processo de aprendizado, que nós participamos 

aqui, para tentar ajudar os novos profissionais que estão chegando e, é isso que significa. Eu 

acho que é um aprendizado mútuo.” (Verde) 

  

           A fala dos participantes torna evidente o quanto a residência multiprofissional em 

saúde é compreendida como uma estratégia de ensino-aprendizagem, onde o preceptor tem 

papel fundamental de acompanhamento, de demonstrar através de exemplos e experiências, 

de avaliação e de formação a esses novos profissionais.   Esta conceituação tem fundamentos 

nos preceitos do Ministério da Saúde e da Educação, quando implanta o Curso de 

Especialização em Residência Multiprofissional em 2008. 
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Assim sendo, a RMS busca contemplar a junção das várias áreas do conhecimento, 

favorecendo a proposta da Política Atual de Saúde, que é formar através de estratégia de 

intervenção coletiva para a produção de alterações nas condições de trabalho, utilizando 

estratégias pedagógicas que superem a mera transmissão de conhecimentos. (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE 2010). 

Diante dessa análise, ressaltamos as falas das preceptoras Azul e Verde, que 

traduzem a necessidade de acompanhar os residentes com o intuito de desenvolver o processo 

de ensino e aprendizagem de forma conjunta, numa comunicação dialógica que estimule o 

pensamento crítico dos residentes, para que possam atuar profissionalmente respeitando os 

princípios técnicos, éticos e científicos na área da saúde. 

Assim, entende-se que formação é um exercício indissociável de experimentação, 

convívio da troca entre sujeitos em condições reais e concretas do cotidiano dos serviços. É 

exatamente a qualidade e intensidade desta troca que garante bons processos de formação, 

como já vistos por Mosskovics e Calvetti (2008), Mahat e Eller (2009), Pereira (2009), 

Vargens, Santos e Rangel (2010), Galvão, Golveia e Carvalho (2011), Mockiene et al. (2011), 

Vargens e Rangel (2012), Galindo e Francisco (2013, e Pereira e Tavares (2014).  

Neste contexto, identifica-se o quarto e o quinto saber de Edgar Morin, quando diz 

que devemos Ensinar a identidade terrena no século XXI (a era planetária exige um 

pensamento policêntrico nutrido das culturas do mundo) e enfrentar as incertezas ligadas ao 

conhecimento. Velhas certezas já não servem mais e prevalece a incerteza do conhecimento 

(ilusão e erro) conforme fica evidenciado com o cotidiano dos serviços, que fazem 

acompanhamento de novos casos de AIDS. 

 Ressalto, que de acordo com Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde/2011, 

os dados em relação à contaminação do vírus do HIV tanto no sexo masculino quanto no 

feminino, vêm aumentando, modificando o panorama inicial dos casos notificados desde o 

ano de 1980. 

            É importante também ressaltar que o processo ensino-aprendizagem no campo do 

HIV/AIDS deve valorizar a compreensão do humano por meio da vivência do indivíduo com 

o vírus, pois isto proporciona a oportunidade de analisar e discutir com quem realmente vive a 

situação, exigindo dos residentes abertura para o novo, para a reflexão e para a busca por 
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novos saberes e significados, de modo a construir uma assistência integral à saúde dessa 

parcela da população.  

Relacionando este constructo com a temática da formação para o atendimento às 

necessidades de pessoas com HIV/AIDS, Camillo SO, Maiorino FT, Chaves LC diz que 

formar, “implica em sensibilizar e educar desde os graduandos, sobre os valores essenciais de 

um cuidado mais humanizado em relação aos indivíduos com HIV/ AIDS. Esses valores estão 

relacionados à solidariedade, a não discriminação e o respeito pelo outro (1-3).” 

Assim sendo, de acordo com Pinto, 2007, ao abordar sobre o perfil epidemiológico da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), que vem se modificando ao longo de três 

décadas de sua existência, tanto em âmbito mundial como nacional, impondo complexos 

desafios para os setores de ensino e serviços públicos de saúde. 

         Neste contexto, identifica-se que o cenário do estudo é um atrativo para o aprendizado 

tanto do residente como para o profissional que atua trocando saberes entre clientes, equipes 

multiprofissionais e residentes, através da busca constante do que vem acontecendo no 

processo saúde versus doença no campo da AIDS.  

            Na atualidade, o índice de morbidade e mortalidade vem diminuindo por meio dos 

avanços nas áreas de pesquisas com seres humanos, através dos avanços da indústria 

farmacêutica e da prestação de assistência em saúde, tanto física como psicológica, 

possibilitando o conhecimento nas áreas de ensino, diminuindo os mitos e crenças sobre a 

patologia.  

 Destaca-se que, nesta categoria, apenas um preceptor apontou a importância da 

interlocução entre a academia e a assistência em saúde, conforme a sua fala abaixo:  

“... A preceptoria significa uma interlocução. É fundamental entre a academia e a assistência 

em saúde, acho que é isso. É o grande laço. A grande questão da preceptoria é fazer essa 

interlocução da formação acadêmica com a assistência...” (Vermelha) 

                 

Nesta fala, observamos a importância que a entrevistada Vermelha deu a preceptoria 

quando aborda a interlocução enquanto laço entre a formação acadêmica e a assistência em 

saúde. Neste contexto, identificamos o segundo saber de Jacques Delors/1996 - Aprender a 

fazer (para poder agir sobre o meio envolvente), aspecto que é de vital importância numa 

Residência e que deve ser um treinamento em serviço, subsidiado pela teoria. Nesta 

conjuntura, tanto os residentes como os profissionais formadores, ao integrarem teoria com a 

prática, constroem possibilidades reais para atender às necessidades de saúde da população.  
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Assim sendo, interpreto em consonância com o pensamento de Edgar Morin, onde diz 

que devemos juntar as mais variadas áreas do conhecimento, contra a fragmentação. Para que 

o conhecimento seja pertinente, a educação deverá tornar evidente o contexto e o global. O ser 

humano é multidimensional: biológico, psíquico, social e afetivo. A sociedade contém 

dimensões históricas, econômicas, sociológicas, religiosas. 

             Por fim, frente às falas das entrevistadas, foi construído o esquema abaixo visando 

demonstrar a relação dos diversos significados emergentes da preceptoria. 

 

Esquema 1 – O significado de Preceptoria para os participantes do presente estudo está 

simbolizado na figura abaixo. 
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CATEGORIA 2 – A PARTICIPAÇÃO COLETIVA NO SERVIÇO E AS                 

                                          RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

           Nenhuma dificuldade foi relatada nas falas dos preceptores, quando indagamos sobre a 

participação dos demais profissionais do serviço, do gestor e do docente sobre o seu 

envolvimento individual na ação da preceptoria. Os discursos falam da importância do 

compartilhamento em equipe, do apoio dos demais profissionais da unidade, das 

coordenações tanto do serviço quanto da residência. 

        Os trechos dos discursos selecionados a seguir demonstram a valorização da troca em 

equipe, a importância do apoio dos diferentes níveis de gestão envolvidos neste processo 

formador da residência, a coordenação do curso, a coordenação do setor e a coordenação/ 

Direção da unidade de saúde. 

                 

            2.1- Sobre o Apoio das Coordenações  

 

“Sobre a minha ação especifica, [é ...] não tem uma ação direta assim não, nem com gestor da unidade, nem a 

direção tem uma ação direta. Temos várias reuniões com a coordenação da residência para saber da 

programação, para saber quantos virão. Todo ano a gente tem. Todo esse aprimoramento que a gente foi fazendo, 

aprendendo junto, inicialmente entendíamos que era só a prática, aí nós vimos que não dava para ser só pratica, 

na prática eles precisavam de uma base também teórica para eles começarem. Aí a própria coordenação da 

residência me pediu para eu passar essas questões. Como a coordenação da Unidade julgava que era importante 

eles saberem isso também dessa forma, essa foi a minha participação” (Amarela) 

 

 “... Pensar o Gestor vou pensar a Coordenação direta que apoia e acha importante o trabalho com a preceptoria, 

mas entende essa dificuldade de incorporar a preceptoria junto a outras atividades que a gente tem que 

desenvolver. Da Gestão do ponto de vista maior do Hospital, talvez dificulte um pouco as condições de trabalho 

e isso interfere na assistência, porque à medida que a gente não tem espaço físico adequado, uma estrutura 

adequada de atendimento, há interferência disso é para o usuário, sobretudo, mas para nossas relações de 

preceptor. Por exemplo, tem dias que é impossível ter muitos residentes no local [risos] porque não tem sala para 

os profissionais atenderem.” (Vermelha) 

 

          Frente a esses depoimentos, podemos perceber o quanto os preceptores se ressentem da 

falta de apoio, apoio seja por parte dos gestores locais ou por parte da direção do hospital, 

principalmente, em função das dificuldades referentes ao espaço físico e recursos materiais. 

No entanto, ressaltam o apoio recebido pela coordenação direta da residência 
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multiprofissional. Fato facilitador da execução da programação, promovendo o diálogo e o 

trabalho recíproco.           

         Neste contexto, destaco a Humanização, como uma política transversal que supõe, 

necessariamente, que sejam ultrapassadas as fronteiras, muitas vezes rígidas, dos diferentes 

núcleos de saber e poder que se ocupam da produção de saúde. A política traduz-se por 

princípios e modos de operar no conjunto das relações entre profissionais e usuários dos 

serviços de saúde, entre os diferentes profissionais, entre as diversas unidades e serviços de 

saúde e entre as instâncias que constituem o SUS. O confronto de ideias, o planejamento, os 

mecanismos de decisão, as estratégias de implementação e de avaliação, sobretudo o modo 

como tais processos se dão, devem confluir para a construção de trocas solidárias e 

comprometidas com a produção de saúde, tarefa primeira da qual não podemos nos furtar. De 

fato, nossa tarefa se apresenta dupla e inequívoca, qual seja a da produção de saúde e a da 

produção dos sujeitos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE-2004). 

          Os depoimentos acima encontram correspondência com o pensamento de Morin, que 

apresenta no quarto saber “ensinar a identidade terrena”, referindo-se à abordagem das 

relações humanas a partir de um ponto de vista global. Saber que a Terra é planeta, que 

precisa ser sustentado a qualquer custo, devemos agora ter a “cidadania terrestre” como nova 

missão da educação. Terra como primeira e última pátria e a consciência cívica terrena: 

responsabilidade e solidariedade com os filhos da terra, ou seja, a “simbiosofia (sabedoria de 

viver junto) o não isolamento (CLEMENTE; 2010 KIPNIS; 2008). 

             Michel et al. (211) afirma que é fundamental o papel do governo na gestão da 

educação na saúde, zelando pela formação e qualificação dos profissionais cada vez mais 

adequados ao atendimento das demandas do SUS. A articulação entre os ministérios da 

Educação e da Saúde na construção de políticas voltadas à expansão e qualificação da 

residência, tanto médica como multiprofissional e em área profissional (em regiões e 

especialidades consideradas estratégicas para o sistema), tem se desenvolvido por meio da 

aproximação de ambos os ministérios com os gestores do SUS, numa construção conjunta que 

vem dar resposta ao disposto no artigo 200 da constituição Federal. 

        No Brasil, o ordenamento da formação de recursos humanos na área da saúde é uma 

competência do Sistema único de Saúde e a integralidade da atenção é um dos eixos 

estruturantes deste sistema. De acordo com Ceccim e Ferla (2003), isso requer o 

desenvolvimento do aprendizado da prática multiprofissional, a diversificação de cenários de 
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aprendizado e de prática. Os autores seguem afirmando que os programas de desenvolvimento 

profissional são determinantes, tanto da manutenção como da melhoria da qualidade das ações 

e dos serviços de saúde. Neste sentido, sendo a Residência Multiprofissional formação em 

serviço, que integra ensino e assistência, as falas dos preceptores tornam evidente a 

oportunidade de um alinhamento das ações entre gestão dos serviços e a do ensino se 

complementando de forma a qualificar a formação que será revertida em qualidade da 

atenção.  

  

 

 2.2.  Da Valorização da Troca em Equipe 

  

“[É...] dos demais profissionais a gente vem tentando compartilhar os momentos da experiência no sentido de 

incorporar, paulatinamente, essa ideia da residência. Termina que a residência se torna mais uma atividade que 

temos que desenvolver, então assim não é o melhor dos mundos também para oferecer para os residentes porque 

incorporamos isso dentro da rotina de atendimento. [Então] acontece que tem dias que tem fluxo muito grande 

[então] a atenção ao residente diminui um pouco, mas ao mesmo tempo colocamos para o residente a 

necessidade de desenvolver certa autonomia no trabalho, buscando iniciativa com ações propositivas até para 

que ele possa também ter uma passagem marcante dentro do serviço, que ele possa ser protagonista desse 

momento da residência.” (Vermelha).     

 

“Bom, ultimamente eu estou afastada do grupo da coordenação, nós estamos tendo mais contato aqui com a 

tutora da nossa equipe, que está repassando mais as questões, estamos mais afastadas de lá e você também é 

quem tem feito contato com a gente, essa que está sendo a relação.” (Verde) 

 

“Olha, do outro profissional que está trabalhando comigo aqui direto na unidade, ela se dá na troca de 

informação, troca de experiência porque é outra área.” (Azul) 

 

 

        As falas acima demarcam a valorização que os preceptores dão às trocas da equipe de 

trabalho, seja com os próprios preceptores, seja com os tutores e com a coordenação. 

Compartilhar e dividir experiências são fatores que trazem para os preceptores uma 

perspectiva de crescimento pessoal e profissional, sendo um dos agentes facilitadores na 

residência multiprofissional. 

        Ressaltamos que as falas dos participantes estão em consonância com o terceiro Saber de 

Edgar Morin: Ensinar a condição humana que diz não somos um algo só. Somos indivíduos 

mais que culturais - somos psíquicos, físicos, biológicos, etc. A educação do futuro deverá ser 

um ensino centrado na condição humana.            

         Na prática profissional, os preceptores além de ensinar os aspectos teóricos e práticos da 

assistência, também têm intenção de abordar os aspectos éticos, as normas e rotinas dos 



106 
 

 
 

 

serviços institucionais e perfil profissional referentes aos devidos cargos ocupados pelos 

gestores, além dos direitos e deveres da equipe multiprofissional. Objetivam também as metas 

da clientela, levando em consideração a cultura não só dos clientes, mas da instituição que 

tem a sua filosofia, missão, visão, objetivos. 

           Dando seguimento, também identificamos nas falas o sexto Saber do autor em tela: 

“Ensinar a compreensão”, quando diz que a comunicação humana deve ser voltada para a 

compreensão. Introduzir a compreensão; compreensão entre departamentos de uma escola, 

entre alunos e professores etc. Educar para a compreender uma dada matéria de uma 

disciplina é uma coisa, educar para a compreensão humana é outra. Esta é a missão espiritual 

da educação: para uma compreensão da humanidade, precisamos ensinar e aprender com os 

obstáculos que existem para a compreensão. 

           De acordo com os respectivos saberes, identificamos coerência com o quarto Pilar da 

Educação Delors (1999) – Aprender a ser. O desenvolvimento do ser humano tem por objeto 

a realização completa do ser, em toda sua riqueza e na complexidade das suas expressões e 

dos seus compromissos: indivíduo membro de uma família e de uma coletividade, cidadão e 

produtor, inventor de técnicas e criador de sonhos que se desenrola desde o nascimento até a 

morte, que começa pelo conhecimento de si mesmo para se abrir, em seguida à relação com o 

outro. Neste sentido, a educação é antes de tudo uma viagem interior, cujas etapas 

correspondem às da maturação contínua da personalidade.  

        Neste contexto, concordamos com Vargens (2010) de que a melhor forma de prestar um 

cuidado humanizado à mulher com sorologia positiva para o HIV seja a de trabalhar em 

equipe, com o objetivo de alcançar uma assistência integral, além de os profissionais 

envolvidos serem capazes de entender essas necessidades. O grande passo para atingir a 

integralidade é conseguir alterar as formas e o modelo de ensino que vem sendo muito 

discutido, porém com poucos avanços na prática. Além disso, é necessário compreender e 

respeitar as escolhas e a história de vida de cada pessoa, sem discriminação, com o propósito 

de prestar uma assistência de qualidade com respeito, atenção e ética.  

        Assim, entendemos que a preceptoria da residência multiprofissional tem o compromisso 

de compartilhar não só o seu saber técnico cientifico com os residentes, mas sim a 

responsabilidade de possibilitar a construção de um perfil profissional de cidadãos 

responsáveis pela humanização da prestação de assistência em saúde, podendo ser o porta-voz 

das necessidades da população em relação à política vigente no sistema SUS. 
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2.3- Da relação ensino-serviço 

 

  Os depoimentos abaixo sinalizam à formalidade do diretor, o distanciamento da 

Academia e fica evidente a importância e a necessidade de uma aproximação entre a 

assistência e à docência.  

“... Com os Docentes eu não identifico muita relação, talvez isso fosse um ponto que pudesse ser mais... eu estou 

há pouco tempo (pequena pausa). Eu não posso falar muito como isso se deu ao longo da residência, eu não 

tenho essa experiência, mas acho que é uma coisa importante e que não acontece efetivamente. Seria muito 

importante ter maior aproximação.” (Vermelha) 

 

“A questão do gestor, fica uma coisa muito distante, do gestor e do Docente, acaba sendo muito um contato de 

documentação.” (Azul) 

 

               As falas supracitadas sinalizam à formalidade e o distanciamento da Academia com 

o serviço. Fato que é historicamente conhecido quanto nos referimos à associação entre teoria 

e prática. No entanto, os preceptores entendem a importância dessa vinculação, podendo ser a 

residência um caminho propício para o estreitamento dessa relação, ou seja, entre assistência e 

à docência.  

          Aqui vale destacar os princípios do conhecimento pertinente de como organizar e 

articular tantas informações? Como entender o contexto e o complexo (global) na Era 

Planetária neste novo Milênio? Edgar Morin propõe-nos uma reforma do pensamento, na qual 

devemos tornar evidentes tanto os contextos particulares quanto o global e complexo: “É 

preciso recompor o todo para conhecer as partes.” 

        Aprender a ser de Jacques Delors (1999), quando afirma que compete à educação 

encontrar e assinalar as referências que impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas 

de informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços públicos e privados e as 

levem a orientar-se para projetos de desenvolvimento individuais e coletivos.  

       Assim, a Instituição cenário do estudo, contempla, em suas documentações oficiais, o 

Planejamento Estratégico, o Projeto Político Pedagógico, e consta em seu Organograma a 

Divisão de Desenvolvimento Acadêmico Cientifico (DDAC), que em suas normas estabelece 

a responsabilidade da integração entre a Assistência/Ensino/ Pesquisa e Extensão e é neste 

contexto que encontra-se o Programa da Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher 

       Nesta perspectiva, identificamos o que diz Moskovics et al. (2008): o ambiente 

educacional formalizado é um espaço privilegiado de construção e socialização do saber, de 

exercício da cidadania e, em consequência, de qualificação da vida. A escola/universidade e a 
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família devem se reconhecer como agentes e parceiros de um mesmo processo educativo - a 

formação integral do novo cidadão - capazes de influenciar o contexto social, político e 

cultural para mudanças de comportamento. Suas relações devem se fundamentar no objetivo 

comum, na integração e no estabelecimento de parcerias, com clara definição de atribuições e 

com respeito às características e aos limites dos envolvidos. 

Porém, ressaltamos que nos setores nos quais existe a participação entre docentes e 

assistenciais identificamos possibilidades de desenvolvimento de ações de saúde que 

contribuem para a compreensão dos residentes sobre a prática profissional. 

Rivero e Erdmann (2007), investigando as relações de poder em saúde, revisaram 

algumas concepções tradicionais e encontraram, como ponto em comum, colocar-se por sobre 

os demais, dominar, estar ou chegar primeiro, ainda que a predominância de um sobre o outro 

seja sutil. Essa concepção do poder não condiz com as propostas de humanização que buscam 

um clima de compreensão, respeito e transparência. 4º saber- identidade terrena- simbiosofia 

 

Esquema 2- A figura abaixo apresenta a participação coletiva sobre a ação do preceptor. 
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CATEGORIA 3 - CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA: ENTRE O APRENDER E O 

FAZER 

 

Sobre o tema, tivemos quatro momentos no decorrer da entrevista para abordá-lo, sendo 

tratados direta ou indiretamente. Nas falas dos preceptores, identificamos as mais variadas 

formas de entendimentos sobre Capacitação Pedagógica, e o Planejamento Pedagógico na 

forma de organizar e para exercer suas atividades diárias, indo desde a própria iniciativa do 

preceptor ou da experiência prática adquirida em outros momentos, até apenas no 

pensamento, faltando tempo para elaborá-lo.    

 

 

3.1- Sobre os saberes pedagógicos da formação 

 

 Os trechos abaixo correspondem às falas de dois preceptores que dizem usar sua 

experiência prática adquirida anteriormente. 

 

“Tenho uma experiência docente que me fundamenta um pouco com esse trabalho da 

preceptoria, mas base mesmo que eu tenho é com a vivência de docente que eu já tive” 

(Vermelha) 

 

“Já participei com os residentes do INCA na época da ginecologia, mas dentro dos 

consultórios na época capacitando os residentes do INCA que eu me lembre era só dessa 

forma, eles acompanhavam a consulta de enfermagem ginecológica. Eu acho que foi só isso 

que eu me lembre como estou com a memória um pouco curta”. (Laranja) 

 

Já as falas dos preceptores a seguir indicam terem passado por um curso de 

treinamento em preceptoria para atuarem junto aos residentes e ou estudantes de graduação e 

pós-graduação. 

 

“Sim, já participei aqui mesmo na UFRJ, aqui no São Francisco. É foi muito importante né, é 

que nos deixou mais, como a palavra diz, mais capacitados daquela questão de como receber 

melhor, tentar receber melhor o residente, tentar nos organizar...” (Verde) 

 

“... Eu já participei aqui no próprio HESFA... e para mim foi muito bom, muito interessante 

que acabou até ensinando a gente como apresentar um trabalho, como você montar um 

Datashow, porque na realidade é isso que a gente também tem que passar para eles...” (Azul)  

 

 

 



110 
 

 
 

 

           No campo da formação em saúde, as bases legais para a ação regulatória estão 

expressas no artigo 200, Inciso III, da Constituição Federal que estabelece, como uma das 

atribuições do SUS, a ordenação da formação de recursos humanos para o Sistema. Na 

sequência, a Lei Nº 8.080/90 explicita a necessidade de articulação entre as esferas de 

governo para a formalização e execução da política de recursos humanos (Carvalho, 1995). 

          A Política Nacional de Humanização tem o propósito de produzir novos sujeitos 

capazes de ampliar suas redes de comunicação, alterando as fronteiras dos saberes e dos 

territórios de poder; e de conectar suas práticas de produção de saúde ao campo da gestão, 

pois aquelas derivam das condições institucionais que definem os modos de funcionamento da 

organização, tarefa da gestão. 

        Desse modo, Edgar Morin, no terceiro Saber, afirma que – Ensinar a condição humana 

deveria ser o objeto essencial de todo o ensino. É possível como base nas disciplinas atuais, 

reconhecer a unidade e a complexidade humana, reunindo e organizando conhecimentos 

dispersos nas ciências da natureza, nas ciências humanas, na literatura e na filosofia, pondo 

em evidência o elo indissolúvel entre a unidade e a diversidade de tudo que é humano.  

        Nesse sentido, Galindo (2013) diz que formação de profissionais para a área de saúde 

tem sido problematizada em pesquisas. Em estudo etnográfico acompanhando médicos que 

assistiam a pessoas vivendo com HIV e/ou AIDS, Santos (2009, p. 98) associa as dificuldades 

desses profissionais em prestar atenção mais humanizada à própria formação. 

        O Conhecimento Pertinente: juntar as mais variadas áreas do conhecimento contra a 

fragmentação. Para que o conhecimento seja pertinente, a educação deverá tornar-se evidente: 

O Contexto, O Global. O ser humano é multidimensional: é biológico, psíquico, social e 

afetivo. As sociedades contêm dimensões históricas, econômicas, sociológicas, religiosas. 

         Assim sendo, Jacques Delors (1999) no Terceiro Pilar – Aprender a viver juntos que 

significa participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas compartilhando 

pensamentos. 

         Em conformidade com as proposições que a residência traz em seu Planejamento 

Pedagógico, no que se refere a vivenciar a prática em grupo, a troca de experiências, esses 

pensamentos vêm ao encontro da fala das preceptoras e da proposta da Política Nacional de 

Humanização. 

 

  3.2- Sobre a iniciativa de planejar 



111 
 

 
 

 

 

    A seguir temos os trechos de falas dos que fazem o planejamento pedagógico por iniciativa 

própria. 

 

“Faço uma organização, um planejamento meu, do meu ponto de vista para pensar a residência 

de forma mais efetiva e tem que estar dentro das outras atividades que eu tenho que 

desenvolver...” (Vermelha) 

 
“Olha eu já fiz sim. Eu tento fazer, eu estudo muito então estou sempre tentando ficar 

atualizada até para passar para eles alguma coisa a mais.” (Verde) 

         

      Apenas um preceptor aborda um planejamento direcionado para conteúdo teórico. 

“Faço. A aula tem que ser preparada, eu preparo a aula com conteúdo adequado para eles, às 

vezes eles fazem alguma solicitação e a gente tem que acrescentar alguma coisa...não é 

improvisada não, a aula vem preparadinha (risos).” (Amarela) 

 

             Planejar as atividades deve ser um fator primordial em qualquer trabalho. Sem essa 

primeira etapa, a execução de qualquer atividade fica, sem dúvida, prejudicada. Assim, 

verificamos nas falas acima que os preceptores reconhecem a importância e a necessidade de 

trabalhar frente a um planejamento, mesmo que de forma empírica. 

            Reconhecemos nas falas das preceptoras o primeiro Saber de Edgar Morin: As 

cegueiras do conhecimento (Erro e Ilusão) - não afastar o erro do processo de aprendizagem, 

integrar o erro ao processo, para que o conhecimento avance. A educação deve demonstrar 

que não há conhecimento sem erro ou ilusão. 

           Desta forma, compreendemos que os preceptores utilizam a sua bagagem de 

conhecimentos adquiridos, tanto através das experiências acadêmicas como suas visões de 

mundo, por suas habilidades e competências no desenvolvimento de suas práticas 

profissionais sem a intencionalidade de erros e acertos, mas, conduzindo a ética em todas as 

suas atividades, ou seja, como Edgar Morin diz: individuo/espécie necessita do controle 

mútuo da sociedade pelo indivíduo e do indivíduo pela sociedade, ou seja, a democracia; a 

ética indivíduo/espécie convoca ao século XXI à cidadania terrestre (preceitos do sétimo 

Saber). 

           Entendemos que a fala da preceptora Amarela, está em consonância com o terceiro 

Saber de Edgar Morin, que está centrada em Ensinar a condição humana. Para a educação do 

futuro, é necessário promover grande remembramento (consolidação) dos conhecimentos 



112 
 

 
 

 

oriundos das ciências naturais, a fim de situar a condição humana no mundo dos 

conhecimentos derivados das ciências humanas. 

         Concordamos que cabe à educação do futuro, cuidar para que a ideia de unidade da 

espécie humana não apague a ideia de diversidade e que a diversidade não apague a unidade. 

Logicamente, cada indivíduo, mesmo que seja cuidado por uma equipe multidisciplinar, deve 

ser visto na sua singularidade. 

           Assim, a fala da preceptora Amarela, traduz o planejamento do conteúdo teórico com 

flexibilidade, podendo ouvir as vozes dos residentes, suas vivências, suas intersubjetividades 

para a construção do saber na organização das atividades teórico-pedagógicas, possibilitando 

a oportunidade de aprendizagem não só técnica, mas também relacionada a seu estar no 

mundo.   

         De acordo com Silva e cols. (2002) que afirmam que as demandas trazidas pela Aids 

não encontram respostas no modelo biomédico de atuação em saúde, para os profissionais que 

atuam em HIV/Aids, o trabalho multidisciplinar exige uma superação, enquanto justaposição 

de ações. Embora haja a percepção da necessidade de se atender às demandas psicossociais 

trazidas pelos pacientes, a especialização se apresenta como uma barreira para o suprimento 

dessas necessidades. 

        Dessa forma, observa-se que a Complementaridade de Abordagens durante a atuação, 

representa uma justaposição de ações. Segundo Silva e cols. (2002), esta perspectiva parcelar 

precisa ser superada e uma das alternativas para esta superação seria a discussão desta 

questão, pela equipe, visando à construção conjunta do trabalho. 
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Esquema 3- Capacitação pedagógica entre o aprender e o fazer. 
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CATEGORIA 4- FATORES INTERVINIENTES  

 

         Esses fatores influenciam a questão do ensinar e a aprender, a ação intencional de cada 

participante, as condições institucionais de trabalho como espaço físico. 

 

4.1- Falta de Capacitação 

         Por esses motivos, um dos preceptores aborda a questão da capacitação para 

preceptores. 

“... Outra coisa que eu acho é a demanda de Capacitação para preceptores, assim de pensar um 

trabalho de formação mesmo de preceptores, acho que é isso.” (Vermelha) 

 

De acordo com a Portaria 1000/05 do Ministério da Saúde, cabe ao preceptor a função 

de supervisão docente-assistencial, sendo aquele que exerce as atividades de organização do 

processo de aprendizagem e orientação aos estudantes (...) desta forma, este preceptor deve ter 

no mínimo três anos de experiência na área de aperfeiçoamento ou uma titulação acadêmica. 

         Dando seguimento, Peixoto e Tavares (2013) discorrem que a preceptoria deve ser 

realizada por profissionais assistenciais com embasamento teórico pedagógico que sustente 

esses atores nessa prática de mediação de articulação do conhecimento teórico prático do 

residente a aprendizagem significativa. 

 

4.2- Falta de motivação 

 

  Já outro preceptor aborda a questão da falta de motivação 

 

“Talvez a falta de estímulo, não tenho mais estímulo como antes, antigamente eu tinha mais 

estímulo para trabalhar quando era mais nova, agora já não tenho o mesmo estímulo que tinha 

no início quando vim trabalhar aqui no HESFA.” (Laranja)  

 

 

       Aqui podemos verificar que a falta de estímulo foi um fator que interfere no processo de 

preceptoria. Essa falta de estímulo pode vir pelos anos de trabalho, o não incentivo 

profissional, as dificuldades encontradas para desenvolvimento do trabalho, dentre outros 

fatores. 

         Neste contexto, embora as ações de formação para o SUS estejam cada vez mais 

presentes nas agendas dos Ministérios da Saúde e da Educação, ainda são frágeis e incipientes 
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as iniciativas que privilegiem ações centradas na qualificação permanente dos formadores dos 

profissionais de saúde (FEUERWERKER & CECCIM, 2004). 

       Edgar Morin no seu sexto Saber: “Ensinar a compreensão” aborda a discussão da 

comunicação, pede-se que a incompreensão seja compreendida. A compreensão intelectual é 

diferente da humana, pois esta vai além da explicação, sendo composta de sujeito a sujeito.  

 

4.3- Falta de condições de trabalho 

 

       Entretanto três preceptores afirmam como fator interveniente as condições de trabalho 

 

“... as condições de trabalho institucional mesmo, espaço físico, a organização do próprio 

fluxo de atendimento, de outras demandas que o setor apresenta e inserir a preceptoria nessa 

organização às vezes fica difícil, as condições físicas mesmo de trabalho, as condições às vezes 

insalubres de atendimento, espaço físico, as condições de trabalho pensando em estrutura 

necessária.” (Vermelha) 

 

“... Às vezes tem dez coisas em cima da mesa para resolver e naquele dia resolvo quinze, 

mas mal faço certas aquelas dez, porque foram as demandas, porque a gente está sempre 

apagando incêndio. Então é uma coisa que às vezes atrapalha, eu estou até com um 

planejamento de um plano específico com os residentes naquele dia e a demanda do serviço 

atrapalha, eu tenho que mudar, alterar a minha programação. Então eu acho que é uma coisa 

que é inerente ao serviço, que é constante, que está ali acontecendo o tempo todo, então 

interfere nesse sentido de precisar mudar.” (Amarela) 

 

“No momento o que está influenciando para a gente aqui é a questão do espaço, que de um 

tempo para cá a gente está com o espaço cada vez mais reduzido e também a própria 

característica da unidade no momento, a questão da clientela... que isso está influenciando 

muito porque de um certo tempo a unidade não está recebendo tanto paciente novo... reduzindo 

muito esta clientela e eu acho que está influenciando, dificultando um pouco a residência. A 

gente está vendo assim os residentes muitas vezes está aqui, tem horário, está aqui no espaço, 

mas em termos de praticar com a clientela no momento fica um pouco difícil, pelo menos para 

a Psicologia.” (Azul) 

 

        As falas reproduzem a condição atual de trabalho no cenário do estudo, interferido pela 

planta física, que por ora passa por uma reestruturação por se tratar de um dos hospitais mais 

antigos do Rio de Janeiro, tendo sido tombado e por não ter passado por reformas adaptáveis 

às necessidades dos serviços, que hoje preconizam a prestação de saúde vigente. 

        Além disso, o quantitativo de pessoal nas instituições de Saúde como unidades 

intermediárias e hospitalares que integram os órgãos, sejam públicos ou privados, não 

contemplam as suas demandas, apesar dos esforços das equipes para promoverem a qualidade 

da assistência e do ensino, como é o caso do cenário do estudo. 
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         O quinto saber de Edgar Morin “Enfrentar as incertezas” consolida as falas de 

Vermelha, Amarela e Azul quando aponta que por muito que o progresso se tenha 

desenvolvido, não nos é possível, nem com as melhores tecnologias, prever o futuro. O futuro 

continua aberto e imprevisível. O futuro chama-se incerteza. 

        Na realidade, os preceptores, residentes, usuários, gestores e demais elementos que 

compõem o quadro funcional da Instituição, não têm a governabilidade, autonomia e nem 

poder de decisão para gerir a arquitetura do prédio, por se tratar de um bem público e 

tombado pelo Patrimônio Histórico. Apesar de depois de várias tentativas terem conseguido 

viabilizar o restauro externo com possibilidades de adaptações de espaços internos 

condizentes com o momento atual do Sistema de Saúde. 

 

4.4- Falta de ética 

          

    Outro fator interveniente apontado foi: Falta de ética por parte do residente. 

               

 “... Bem, de repente se eu recebo algum residente que não seja ético que não tem humildade, o 

que foi muito raro até hoje, acho que só um ou dois entre centenas de alunos ou residentes que 

já passaram por aqui.” (Verde) 

 

      Para o preceptor acima, um dos fatores intervenientes ao bom andamento da residência é 

exatamente a falta de ética de alguns residentes. Fator esse que, apesar de pouco encontrado 

nos grupos, parece ser marcante na visão deste participante. 

        Identificamos nessa fala o sétimo Saber de Edgar Morin “Ética do gênero humano” não 

desejar para o outro aquilo que não quer para você. A antropoética está ancorada em três 

elementos: Indivíduo, Sociedade, Espécie. 

         Concordamos com o autor quando ele afirma que respeitar ao mesmo tempo no 

próximo, a diferença e a identidade consigo próprio é desenvolver a ética da solidariedade; da 

compreensão, ensinar a ética do gênero humano. 

         Embora este fator interveniente tenha sido dito por apenas um preceptor, indica que tal 

atitude não se coaduna como perfil dos alunos e residentes dessa Instituição. 

       Educar é dar possibilidades de formar um cidadão que vá atuar na sociedade, 

respeitando as individualidades, diferenças, sentimentos, atitudes, crenças, poder, classes 

sociais, comportamentos, ideias, criatividade e o exercício do humanismo. Só assim, podemos 

participar da transformação da sociedade. 
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       A partir das entrevistas com os participantes do estudo, foi possível construir e analisar 

as categorias e, através delas, podemos compreender que para estes preceptores:    O 

Significado de Preceptoria, no âmbito da residência multiprofissional em saúde, se baseia na 

Participação Coletiva, no serviço e nas Relações Institucionais. Para tal, se faz necessária a 

Capacitação Pedagógica no pilar da educação, aprender e a fazer que se traduz na 

necessidade de suprir os Fatores Intervenientes. 

       

Esquema 4- Fatores que interferem na ação de preceptoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII- PRODUTO 

No intuito de devolver ao cenário do estudo a minha contribuição como Enfermeira, Tutora e 

Membro da Coordenação Colegiada da Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher, do 

Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis e para atender a uma das exigências do 

Curso de Mestrado profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal Fluminense, na 

qualidade de Mestranda, foi possível construir o seguinte produto. 
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PLANEJAMENTO DE UMA AÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - 

SAE, DO INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, HESFA/UFF 

 

TEMPO/ 

ESPAÇO 

 

ATIVIDADE 
OBJETIVO  DESENVOLVIMENTO 

9h - 9h20 

 

 

 

 

Boas vindas e  

Apresentação dos objetivos do 

encontro.  

Contextualizar o Mestrado 

Multiprofissional  

 

Trazer o contexto da Residência 

Multiprofissional em Saúde na 

formação profissional para o SUS 

 

Explicitar a importância da 

atuação do preceptor na formação 

dos Residentes.  

 

 

Exposição Oral com uso do PPT 

9h20 – 10h05 

 

 

 

Apresentação do Resultado da 

Pesquisa sobre A Prática 

Pedagógica dos Preceptores na 

Residência multiprofissional 

no Ambulatório de HIV/AIDS 

em Hospital de Ensino 

Apresentar os Resultados do 

estudo em tela aos preceptores do 

Setor 

Considerando a realidade da preceptoria 

Multiprofissional no SAE, apresentar por meio de 

PPT os da pesquisa realizada 

 

 10h05 – 10h40 

 

 

 

 

Discussão dos achados da 

Pesquisa 

 Ouvir o grupo sobre os destaques 

relevante no momento de reflexão 

conjunta.  

Num movimento inclusivo, escutar o 

que pensam os preceptores sobre os achados da 

pesquisa. 

 

10h40 

- 

11h30 

 

 

 

Elaborar uma proposta de 

encontros de Educação 

Permanente  

Construir uma agenda com 

encontros regulares sobre temas 

relevantes para a qualificação da 

preceptoria que estimulem a 

Educação Permanente no Setor 

 

 Considerando a pesquisa realizada e as 

demandas identificadas, construir uma agenda de 

discussão dos temas identificados na pesquisa 

com a proposta de aprimorar a preceptoria no 

setor. 

 

11h30 - 12h00 

 

 

 

Avaliação do encontro e 

agradecimento. 

 

 

Destacar a importância das falas 

dos entrevistados para a 

reorganização das atividades 

assistenciais prestadas com a 

intencionalidade de promover 

uma formação adequada para a 

atuação no SUS e a qualificação 

na promoção da saúde, prevenção 

de doenças e a reabilitação dos 

usuários. 

Roda de conversa sobre a Avaliação do encontro 

por meio de uma palavra e agradecimento da 

pesquisadora a todos:  funcionários, Residentes 

e pacientes do SAE   pela contribuição com a 

pesquisa e, em especial, aos preceptores pelo 

compromisso em compartilhar a experiência de 

preceptorar. 

12h - 12h40 

 

  Lanche coletivo e entrega de um exemplar da pesquisa para ser arquivado no Serviço. 
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Ressalto que a citada proposta será apresentada ao colegiado do cenário do estudo, assim 

como à Divisão de Desenvolvimento Acadêmico, no qual a Residência Multiprofissional está 

inserida, para as devidas providências e neste sentido, agendaremos a possibilidade da 

apresentação a toda comunidade científica que julgar necessária a reflexão sobre a 

Preceptoria, na modalidade de Residência Multiprofissional, uma vez que a temática é atual e 

relevante, podendo ser refletida pelos diversos profissionais, tanto da área da Saúde como de 

Educação. Dessa forma, poderemos aprimorar outros estudos que possam surgir a partir deste 

nosso constructo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          A AIDS extrapola os limites e as possibilidades do setor saúde, percebendo o desafio 

que é enfrentar uma epidemia com repercussões sociais, psicológicas, econômicas, políticas, 

culturais, e estruturar respostas que possam, de algum modo, responder a estas demandas. 

Buscamos neste estudo, compreender a Prática Pedagógica dos preceptores na Residência 

Multiprofissional em Saúde no Ambulatório Especializado em HIV/AIDS de um Hospital de 

Ensino, na cidade do Rio de Janeiro. A partir das categorias de análise que foram delineadas: 

“Significado de Preceptoria”, “Participação Coletiva e Relações Institucionais”, “Capacitação 

pedagógica”, e “Fatores intervenientes”, foi possível, neste momento, descrever o 

desenvolvimento desta prática, assim como os fatores intervenientes para o desenvolvimento 

da mesma e discuti-las à luz do referencial teórico da obra de Edgar Morin, Os Sete Saberes 

Necessários para a Educação do Futuro. 

       Assim sendo, evidenciamos que os preceptores compreendem a preceptoria como uma 

possibilidade de interlocução entre ensino e assistência, onde o processo de ensino e 

aprendizagem acontece de forma natural, no sentido de acompanhar esses residentes no 

cotidiano do serviço transmitindo-lhes a própria experiência e também aprendendo, dando 

continuidade à sua educação permanente. 

       Os preceptores que tiveram oportunidade de fazer capacitação pedagógica ou 

vivenciaram experiências didáticas, têm possibilidades de interagir com o residente sobre as 

questões surgidas no momento do atendimento, incentivando-o a protagonizarem suas ações 

no contexto da interdisciplinaridade. 

      Frente aos fatores intervenientes foram apontados: dificuldades de várias ordens, como 

falta de capacitação, falta de motivação, estrutura física inadequada, falta de ética por parte 

dos residentes. Pelos motivos apontados, a organização de um planejamento para a prática 

pedagógica para os preceptores que intitulamos de “Planejamento de uma Ação de Educação 

Permanente no Setor de Atendimento Especializado-SAE do Instituto de Atenção São 

Francisco de Assis /HESFA/UFRJ” se fez necessária. 

         De acordo com a proposta acima sugerida, nossa intencionalidade é instrumentalizar 

estes preceptores a dar continuidade à educação permanente, na perspectiva de se tornarem 

Mestrandos do curso Stricto Senso, do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da 
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Universidade Federal Fluminense, ou no próprio cenário onde o estudo foi desenvolvido, 

conforme o Planejamento Político-Pedagógico da Instituição que vislumbra esta 

possibilidade. 

       Destaca-se que o objeto do estudo proposto contemplou os objetivos, as justificativas, a 

relevância e que não se esgota neste momento. Apenas conseguimos refletir sobre aspectos da 

Prática Pedagógica dos Preceptores na Residência Multiprofissional de um cenário do 

Hospital de Ensino. Nesta perspectiva, outras pesquisas devem surgir através dos trabalhos de 

conclusão de curso dos próprios residentes, da equipe multiprofissional, sejam eles tutores, 

preceptores, demais profissionais assistenciais, estudantes de graduação e ou docentes, da 

própria Instituição ou de outras, públicas ou privadas.  

        Concluímos que a Residência Multiprofissional é uma modalidade de treinamento em 

serviço adequado ao SUS e as Diretrizes Curriculares Nacionais atuais, que possibilita a esses 

profissionais o treinamento constante e a reflexão sobre o seu compromisso social com a 

população, na sua própria e na formação de cidadãos. 

        Neste sentido, o Referencial Teórico Metodológico de Edgar Morin se mostrou adequado 

para refletirmos sobre a Prática Pedagógica dos Preceptores num Ambulatório Especializado 

em HIV/AIDS, por seus Sete Saberes estarem diretamente interligados ao pensamento crítico-

reflexivo que conduz a condutas humanizadas, éticas, sociais, educativas que nos levam a um 

comportamento cultural na perspectiva da qualidade da formação dos profissionais e em 

especial da saúde. 
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                                       CAPÍTULO III – ESTADO DA ARTE 

Quadro 3: Síntese do Diálogo de Edgar Morin com os Autores Selecionados no Estado 

da 

Arte. 
                                                                               Niterói,2014 

                                                           OS SETE SABERES 
1º  

As Cegueiras do Conhecimento 

(O erro e a ilusão)  

2° Os 

Princípios do 

Conhecimento 

Pertinente 

3° 

Ensinar a 

Condição 

Humana 

4° 

Ensinar a 

Identidad

e Terrena 

5° 

Enfrentar 

as 

Incerteza
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6° 

Ensinar a 

Compreensã

o 

    7°  

A Ética do Gênero 

Humano 

 

N.º ARTIGOS SELECIONADOS RESUMOS 

 

 

01 

 

 

Vargens, Octavio Muniz da Costa; Rangel, 

Tainara Serodio Amim. Análisis Reflexivo sobre 

los Aspectos Sociales del 

HIV/AIDS:Feminización, Descriminación y 

Estigma Online braz. j. nurs. (Online);11(1) 

May 2012 

Objetivo: Analisar a influência dos fatores: discriminação, preconceito e feminização 

do HIV, em importantes aspectos sociais do indivíduo.  

Método: Foi realizado um resumo histórico do HIV, seguido de uma análise 

reflexiva de pesquisas que tratavam do comportamento social do portador do vírus, e 

da sociedade, assim como estes fatores interferem em sua vida social. Discussão: 

Observou-se que a sociedade mantém um comportamento de exclusão dos portadores 

do HIV, o que determina um comportamento de autoexclusão desses indivíduos. 

 Conclusão: Sendo o estigma um atributo construído socialmente, é necessário 

intensificar os debates acerca do assunto, buscando desconstruir a antiga imagem do 

portador do HIV, e contribuir para o surgimento de indivíduos portadores do HIV 

inseridos na sociedade, participantes nas relações sociais. 

 

02 

 

Vargens, Octavio Muniz da Costa; Santos, Samar 

Duarte dos; Rangel, Tainara Serodio Amim. 

Atenção à mulher com soropositividade para o 

hiv:uma análise na perspectiva da integralidade. 

Ciênc. cuid. saúde;9(1): 137-143, jan.-mar. 2010 

Objetivo: analisar o cuidado à mulher com HIV a partir do cuidado integral.  

Método: Para isto utilizaremos uma revisão sistemática de literatura, baseada em 

autores que sustentam e apoiam a ideia de uma assistência integral à mulher com 

HIV. O texto aborda a integralidade e suas conexões com a política/programas de 

saúde, diante do cuidado à mulher HIV sob a ótica da integralidade e a influência da 

formação profissional. Durante muito tempo a Aids foi considerada uma doença de 

homo e bissexuais masculinos, mas estudos apontam que a incidência em mulheres 

vem aumentando significativamente a cada ano. 

 

 Conclusão: para prestar um cuidado humanizado a esta cliente, o profissional deve 

ser capaz de entender às suas necessidades. O grande passo para atingir a 

integralidade é conseguir alterar as formas e o modelo de ensino, que, apesar de 

muito discutidos, têm tido poucos avanços na prática. Além disso, é necessário 

compreender e respeitar as escolhas e a história de vida de cada mulher, com vista a 

oferecer-lhe uma assistência de qualidade 

 

03 

 

Pereira, Alexandre Vinicius da Silva. Avaliação e 

acompanhamento de um programa de orientação 

e suporte psicossocial ao atendimento em 

atividades físicas para portadores de HIV/Aids. 

Ribeirão Preto; s.n; jul. 2009. 159 p. tab, graf. 

 O trabalho voltado à saúde tem recebido uma atenção especial em dois enfoques: a 

humanização do atendimento e a formação de equipes multidisciplinares. A primeira 

propõe a valorização da dimensão psicossocial do atendimento, processo amplo, 

complexo, que passa pela quebra de protocolos, como a relação de autoridade entre 

profissional e paciente; a formação de equipes multidisciplinares encontra 

dificuldades inerentes ao caráter racional das ciências especializadas, que fragmenta 

o saber, perdendo a visão de totalidade. Promover a humanização e o trabalho 

multidisciplinar, foi a proposta de uma equipe atuando em uma academia de 

ginástica, criada para atender portadores de HIV/Aids. Formada por alunos e 

profissionais da Educação Física, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, a equipe reunia-

se para discutir aspectos técnicos e psicossociais referentes ao atendimento. 
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 Objetivo: identificar elementos relacionados à apropriação do trabalho, produção de 

conhecimento derivado do atendimento prestado, e seus desdobramentos para a 

formação do profissional envolvido. 

 Método: Entrevistas individuais, realizadas junto aos participantes da equipe, 

permitiram a identificação de conteúdos referentes à avaliação do trabalho realizado, 

cujos significados foram, posteriormente, agrupados em categorias temáticas: a) 

Integração, cujos conteúdos se referiam à interação na equipe e desta com as pessoas 

atendidas; b) Produção do Conhecimento, envolvendo elementos para a construção 

do saber dentro da equipe, enquanto produto da apropriação da experiência informal 

ou acadêmica; c) Avaliação, enquanto crítica e autocrítica sobre o trabalho realizado, 

em função de metas não atingidas ou relacionadas ao trabalho multidisciplinar; d) 

Perspectivas, ou propensões para a continuidade das atividades, sejam no programa 

ou na carreira profissional. Tais categorias temáticas, enquanto elementos 

subsidiários à criação de um...(AU); 

   

 

04 

 

Mockiene V; Suominen T; Välimäki M; 

Razbadauskas A; Caplinskas S; Martinkenas A. 

Nurses' willingness to take care of people living 

with human immunodeficiency virus/acquired 

immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS)--does 

a teaching intervention make a difference?. Nurse 

Educ Today;31(6): 617-22, 2011 Aug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: deste estudo é descrever o impacto de um programa de intervenção de 

educação sobre a disposição dos enfermeiros para cuidar de pessoas HIV-positivas na 

Lituânia.   

Método: O estudo utiliza um design controlado randomizado (RCT).  A amostra total 

compreende 185 enfermeiros que trabalham em unidades médicas, cirúrgicas e 

ginecológicas, e centros de cuidados primários de saúde das mesmas áreas do 

hospital em três hospitais lituanos.  Os dados foram analisados usando SPSS 12.0 e 

estatística descritiva.  DADOS: A nossa intervenção educativa não tem um impacto 

sobre a disposição dos enfermeiros para cuidar de pessoas vivendo com HIV (PVH), 

como o seu nível de disposição já estava alto antes da intervenção educacional.  

 Conclusões: Mais pesquisas sobre essa questão é necessária para tentar compreender 

as forças que atuam sobre o nosso pessoal de enfermagem, a fim de garantir os 

cuidados adequados para PVH.  

 

05 

 

Moskovics, Jenny Milner; Calvetti, Prisla Ücker. 

Formação de multiplicadores para a prevenção 

das DST/AIDS numa universidade espanhola. 

Psicol. cinc. prof;28(1): 210-217, mar. 2008 

O HIV/AIDS tem sido um dos principais problemas de saúde pública, sendo 

necessário o investimento em ações de prevenção e assistência para controlar a 

propagação da infecção. 

Objetivo: apresentar o relato de experiência de um curso de capacitação 

desenvolvido por psicólogas brasileiras com estudantes do Master en Psicologia 

Clínica y de la Salud, da Universidad Autônoma de Madrid (UAM). O curso teve 15h 

de duração, no decorrer de três semanas, com oficinas sobre sexualidade, DST/AIDS, 

drogas e planejamento de projetos. Método:Foram realizadas atividades com base 

numa metodologia participativa e problematizadora. Oportunizaram-se técnicas 

vivenciais sobre vulnerabilidade, prevenção, promoção de saúde e protagonismo. Ao 

término do curso, realizou-se uma avaliação, e foram elaborados projetos de 

intervenção para o desenvolvimento de futuras ações de prevenção.  

Conclusão: O grupo de estudantes manifestou interesse em aplicar a proposta 

brasileira, destacando a importância da busca de novas estratégias em DST/ AIDS, 

com o psicólogo como fonte de apoio social quanto ao planejamento de intervenções 
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psicoeducativas. 

 

06 

 
Sowell RL; Phillips KD. Understanding and 

responding to HIV/AIDS stigma and disclosure: 

an international challenge for mental health 

nurses. Issues Ment Health Nurs;31(6): 394-

402, 2010 Jun. 

O estigma e a discriminação são desafios no cuidado e tratamento de pessoas 

infectadas pelo HIV em todo o mundo.  O medo de consequências sociais negativas, 

muitas vezes faz com que as pessoas com HIV / AIDS para manter seu segredo 

infecção, resultando em resultados físicos e psicológicos negativos e continuou 

propagação da doença.  Enfermeiros de saúde mental têm uma oportunidade única 

para influenciar a trajetória do HIV / AIDS embora aconselhamento e intervenções 

que abordam o estigma do HIV / AIDS com os clientes, comunidades e sociedade. 

Este artigo fornece uma análise aprofundada do estigma do HIV / AIDS e sua relação 

com a confidencialidade, bem como estratégias para lidar com estas questões a nível 

individual e de grupo. 

 

07 

 

Mahat G; Eller LS. HIV/AIDS and universal 

precautions: knowledge and attitudes of Nepalese 

nursing students. J Adv Nurs;65(9): 1907-15, 

2009 Sep 

Objetivo: explorar o conhecimento e as atitudes em relação ao HIV / AIDS e 

precauções universais nepaleses dos estudantes de enfermagem.  TEMA: Nepal está 

enfrentando uma epidemia de HIV, e os enfermeiros são principais cuidadoras das 

pessoas que vivem com HIV / AIDS.  Conhecimento insuficiente e atitudes negativas 

por parte dos estudantes de enfermagem se traduzem em medo, a estigmatização e a 

falta de vontade de cuidar de pacientes com HIV / AIDS.  

 Método: Os dados foram coletados em 2005, para este estudo de corte transversal 

em que examinamos conhecimentos relacionados ao HIV / AIDS, as atitudes e as 

precauções universais em três níveis de estudantes de enfermagem do Nepal (N = 

127).  DADOS: estudantes de enfermagem do Nepal tem uma lacuna de 

conhecimento amplo e atitudes negativas, independentemente do nível de ensino.  O 

seu conhecimento do HIV / SIDA, diferiram estatisticamente de forma significativa 

pelo grupo, mas não houve diferenças entre os grupos estatisticamente significativas 

em atitudes gerais em relação ao HIV / AIDS.  Embora o conhecimento das 

precauções universais tenha melhorado com o ano da educação, o conhecimento geral 

precauções universais era pobre entre todos os alunos, independentemente do nível de 

ensino.   

Conclusão: currículos de enfermagem deve incluir conteúdos adequados e 

culturalmente relevante para o HIV / AIDS, as atitudes em relação às pessoas que 

vivem com AIDS, e as precauções universais. 

 

 

 

08 

 

Monteiro, Joana Filipa Afonso; Figueiredo, 

Marco Antonio de Castro. Vivência profissional: 

subsídios à atuação em HIV/Aids. Paidia 

(Ribeiro Preto);19(42): 67-76, jan.-abr. 2009. tab 

No contexto do HIV/Aids, alguns desdobramentos psicossociais são elementos-

chaves para a concepção de projetos voltados à superação de dificuldades 

determinadas pela racionalidade das abordagens especializadas. 

Objetivo: o trabalho visou a identificar, no processo de atendimento a pessoas com 

Aids, alguns elementos emergentes da relação terapêutica, com o objetivo de 

subsidiar a concepção de programas de formação profissional.  

Método: entrevistas semiestruturadas com dez profissionais junto a um hospital-

escola do interior de São Paulo permitiram estabelecer seis categorias temáticas 

relacionadas ao contexto do atendimento em HIV/Aids: tratamento dispensado, 

relação estabelecida, limites da atuação, abordagens teleológicas, apropriação do 

trabalho e contraponto às vivências da atuação.  

Conclusão: Tais resultados demonstram que o atendimento a pessoas com HIV/Aids 

exige outros elementos, além do conhecimento técnico especializado, determinando 

uma simetria no estabelecimento do vínculo profissional-paciente e viabilizando uma 
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construção conjunta com o trabalho das equipes. 

 

09 

 
Galindo, Wedna Cristina Marinho; Francisco, 

Ana Lúcia; Rios, Luís Felipe. Proposições para a 

formação de aconselhadores em HIV/Aids. 

Physis (Rio J.);23(3): 741-761, jul.-set. 2013 

Objetivo:  contribuir para a qualificação da prática do aconselhamento. Abordar a 

formação é estratégico para qualificar sua prática na direção de construção de 

respostas mais eficazes e efetivas à Aids.  

Método: Documental. Destacam-se das análises dos manuais uma concepção de 

subjetividade-identidade, como uma marca inexorável definida pelas práticas sexuais 

do usuário, e tendência prescritiva e diretiva nas recomendações aos profissionais. 

Das análises de entrevistas, destacam-se os modos de aconselhar identificados - 

instrução e relação. Esses achados se somam às reflexões em torno do 

aconselhamento - tratado como dispositivo em saúde e como produção não material 

no contexto das reflexões sobre o mundo do trabalho nas sociedades capitalistas. 

Sugere-se que o aconselhamento tende a ser capturado por uma perspectiva 

mercadológica, pela íntima associação entre racionalidade científica e econômica, no 

campo da saúde. Esse arranjo é sustentado pela ainda hegemônica ideologia 

biomédica nas práticas em saúde.  

Conclusão: sugere-se posicionamento crítico do aconselhador na execução de seu 

trabalho, evitando postura diretiva e protocolar. São apresentadas, finalmente, 

proposições (princípios e conteúdos) para a realização de processos formativos na 

direção do aconselhamento-relação. 

 

10 

 
Galvão, Marli Teresinha Gimeniz; Gouveia, 

Aline de Souza; Carvalho, Carolina Maria de 

Lima; Costa, Ênia; Freitas, Julyana Gomes; Lima, 

Ivana Cristina Vieira de. Temáticas produzidas 

por portadores de HIV/AIDS em grupo de 

autoajuda. Rev. enferm. UERJ;19(2): 299-304, 

abr.-jun. 2011 

Objetivo: identificar temáticas relatadas por portadores do Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) em grupo de autoajuda.  

Método: Foi realizado estudo de abordagem quanti-qualitativa, com a análise de 

registros de 71 grupos desenvolvidos entre 2007 e 2009 em ambulatório 

especializado em Fortaleza-Ceará... Os temas referidos e discutidos foram analisados 

e divididos em quatro categorias: aprendendo a conviver com o HIV; reconhecendo 

os direitos dos portadores de HIV; conhecendo a infecção pelo HIV e as 

manifestações oportunistas; e possibilidades terapêuticas e efeitos colaterais dos 

antirretrovirais. 

 Conclusão: apesar do tempo de circulação do HIV na população e da intensa 

divulgação sobre a infecção, dúvidas fazem parte do cotidiano dos infectados. 

Evidencia-se a necessidade de orientações para estas pessoas ampliarem a sobrevida 

e a qualidade de vida. Assim, a educação em saúde mediada no grupo oportuniza 

esclarecimentos e motiva os clientes a viver de forma mais saudável. 

 

11 

 

Camillo, Simone de Oliveira; Maiorino, 

Fabiana Tavolaro; Chaves, Loide Corina. 

O ensino de enfermagem sobre HIV/ 

Aids sob a ótica da cidadania. Rev 

Gaucha Enferm;34(3): 117-123, set. 

2013 

Objetivo: verificar a percepção de docentes de Enfermagem sobre sua 

responsabilidade na prática pedagógica em HIV/Aids e se valorizam a construção do 

conhecimento sobre a temática do HIV/Aids centrado nos parâmetros voltados à 

cidadania.  

Método: Estudo qualitativo, cujo referencial teórico foi o Pensamento Complexo de 

Morin. Participaram sete docentes de cinco instituições de ensino superior de São 

Paulo, no período de janeiro a julho de 2010. Os dados foram coletados através do 

Grupo Focal e trabalhados por meio de Análise de Conteúdo. As categorias 

resultantes foram: A importância da reflexão e da criticidade do professor no ensino 

do HIV/Aids; O exercício da cidadania por meio do ensino de HIV/ Aids e A 

compreensão do humano no ensino a partir da vivência com o indivíduo com 

HIV/Aids. 

Conclusão: o estudo mostra que o papel do professor no ensino do HIV/Aids é 

essencial para um posicionamento ético e cidadão do futuro enfermeiro. 
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Costa, Camila Perroni Marouço da. O passado no 

presente: estudo das memórias e representações 

sociais de profissionais de saúde no contexto da 

epidemia do HIV/Aids. Rio de Janeiro; s.n; 

2013. 154 p. graf 

Objetivo: analisar os conteúdos das memórias sociais, construídas por profissionais 

de saúde, acerca da epidemia do HIV/Aids no Brasil, desde o seu surgimento até os 

dias atuais.  

Método: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, pautado na abordagem 

qualitativa, orientado pela Teoria das Representações Sociais, em interseção com as 

Memórias Sociais. Os sujeitos do estudo foram 23 profissionais de saúde graduados 

de serviços ambulatoriais e/ou da atenção básica, atuantes em 18 instituições públicas 

de saúde da cidade do Rio de Janeiro que possuem o Programa Nacional de 

DST/Aids. A coleta de dados deu-se por meio de um roteiro de entrevista 

semiestruturada e um questionário de caracterização sócio profissional. Para a análise 

dos dados foi utilizada a técnica de análise lexical, realizada pelo software ALCESTE 

4.10. Na análise do grupo total de sujeitos foram definidas três categorias 

denominadas: As primeiras décadas da epidemia: a formação da representação social 

do HIV/Aids e das memórias, abordando a formação das representações e os 

elementos de memória nas décadas de 80 e 90; as práticas multiprofissionais e o 

atendimento à pessoa com HIV/Aids nos dias atuais, abordando a cotidianidade e as 

representações acerca do HIV/Aids na atualidade e formas de transmissão e 

precaução pessoal e profissional, abordando a precaução pessoal e profissional 

implicada na prevenção, enquanto conteúdo atemporal e transversal aos períodos 

analisados. 

Conclusão: A análise dos dados revelou que os profissionais de saúde delimitaram as 

memórias acerca da Aids no início da epidemia, associadas à homossexualidade e à 

morte, tendo as mesmas se estruturado através da difusão dos conhecimentos 

estabelecidos na época pela mídia e pelo aparecimento dos primeiros casos assistidos 

pelos profissionais, que determinaram um cenário de estereótipos atrelados ao HIV e 

à Aids 

 

13 

 
PEREIRA, C et al. Preceptorship in a HIV/AIDS 

specialized ambulatory of a College Hospital: an 

ethnographic study. Online Brazilian Journal of 

Nursing, Niterói (RJ), v. 12, , p. 692-94 , Oct 

2014 

Objetivo: analisar o desenvolvimento da preceptoria SAEH de um hospital de 

ensino.  

Método: Pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, do tipo etnográfica. Os 

sujeitos desta pesquisa serão os docentes, preceptores, estudantes de graduação e 

residentes referidos ao SAEH, que estiverem em atividade regular acadêmica no 

período definido para coleta de dados. Serão excluídos os sujeitos que se recusarem a 

participar da pesquisa e os profissionais que estejam licenciados no período. Para o 

desenvolvimento da coleta de dados serão utilizados os seguintes instrumentos: 

observação participante e a entrevista semiestruturada dividida em duas etapas: na 

primeira serão realizadas perguntas quanto ao perfil do sujeito entrevistado, como 

formação profissional e tempo de experiência na área de atuação e; na segunda, 

perguntas referentes aos objetivos do estudo. A coleta de dados será realizada no 

período de outubro de 2013 a março de 2014. Os dados obtidos serão analisados de 

acordo com a análise temática de conteúdo e interpretados à luz do Referencial 

Teórico de Edgar Morin. 
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APÊNDICE 02 

CAPÍTULO V: ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

TÍTULO DA PESQUISA: A PRÁTICA PEDAGÓGICA DESENVOLVIDA POR 

PRECEPTORES NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NO 

AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO EM HIV/AIDS 

PESQUISADORA: COSME SUELI DE FARIA PEREIRA 

 

1- Dados de Identificação 

 

Data da entrevista: 

 

Sujeito/ Cognome:                                                                    Naturalidade 

 

Data do Nascimento:                                                                Idade:                Sexo:  

 

Estado civil:                                                                              Filhos:               Quantos: 

 

Formação:                                                                                Local da graduação: 

 

Ano do ingresso:                                                                      Término: 

 

Curso após a graduação: 

 

Fez residência na área da saúde?  ( ) SIM    Qual?               ( ) NÃO 

 

2- Entrevista 

 

1- O que significa a preceptoria para você? 

 

2- Fale como você se tornou preceptor da Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher e 

descreva como desenvolve suas ações diárias junto ao residente. 

 

3- Você já participou de alguma capacitação ou supervisão pedagógica em preceptoria? 

Onde? Fale sobre essa experiência? 

 

4- Como você desenvolve suas ações diárias no ambulatório HIV/AIDS junto ao residente? 

Você toma como referência a Política Nacional de Humanização? Que aspectos considera 

relevante nesta Política? 

 

5- Como se dá a participação dos demais profissionais da unidade, do gestor, do docente sobre 

sua ação de preceptor?  

 

6- Você faz algum planejamento pedagógico para desenvolver a preceptoria?  

 

7- Já modificou uma conduta junto ao residente em função de uma avaliação de situação 

vivida anteriormente?  
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8- Qual a sua conduta ao perceber alguma dificuldade apresentada pelo residente durante o 

atendimento?  

 

9- Quais as características de um bom preceptor? Você se considera um bom preceptor? Por 

quê? 

 

10- Que fatores interferem na sua ação de preceptoria?  

 

11- Há algo que você gostaria de falar sobre a preceptoria da Residência Multiprofissional em 

Saúde da Mulher? 
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                                             APÊNDICE 03 

       CAPÍTULO V: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Dados de identificação 
 
Título do Projeto: A PRÁTICA PEDAGÓGICA DESENVOLVIDA POR 

PRECEPTORES NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NO 

AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO EM HIV/AIDS  

Pesquisador Responsável: Cosme Sueli de Faria Pereira  
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense Telefone para contato: (21) 9616-6459 
 
Nome do voluntário: _______________________________________________________ 
 
Idade: _____________ anos R.G. _________________________ 
 

 

O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “A prática pedagógica 

desenvolvida por preceptores na residência multiprofissional em saúde no ambulatório 

especializado em HIV/AIDS” de responsabilidade da pesquisadora Enfermeira Cosme Sueli 

de Faria Pereira. Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá 

desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com 

a pesquisadora ou com a Unidade de Origem. O objetivo geral deste estudo é analisar o 

desenvolvimento da preceptoria no Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/AIDS de um 

Hospital de Ensino. Sendo os objetivos específicos: a) Descrever como se desenvolve a 

preceptoria de estudantes de graduação e residentes da área da saúde no Serviço Ambulatorial 

Especializado em HIV/AIDS de um Hospital de Ensino; b) Identificar as estratégias utilizadas 

pelos preceptores para orientar os estudantes da área de saúde para enfrentar os desafios 

inerentes ao acompanhamento dos usuários de um Serviço Ambulatorial Especializado em 

HIV/AIDS de um Hospital de Ensino.  c) Discutir medidas de promoção da 

interdisciplinaridade e a interinstitucionalidade no Serviço Ambulatorial Especializado em 

HIV/AIDS de um Hospital de Ensino. 

 

Para coleta de dados utilizaremos as técnicas de observação participante e entrevista. 
 

As entrevistas serão gravadas através de MP3, e serão apagadas após a transcrição das 

mesmas. E ainda, a identidade dos entrevistados será de total sigilo durante a análise e 

discussão dos dados obtidos. 

 

A presente pesquisa pretende contribuir na formação dos estudantes de graduação e 

residentes da área de saúde, e na prática do profissional de saúde/preceptores referidos às 

pessoas que estão vivendo com o HIV/AIDS, com vista à qualificação da atenção em saúde. 

 

Em caso de dúvida em alguma pergunta da entrevista o voluntário poderá solicitar 

para que o entrevistador repita ou explique melhor a mesma. 

 

É importante esclarecer que sua participação no estudo é voluntária e que este 

consentimento pode ser retirado a qualquer tempo. 
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As informações aqui geradas serão confidenciais, tendo somente o pesquisador acesso 

a elas, o que garante a privacidade dos voluntários da pesquisa. 

A participação nesta pesquisa não envolve custos ou benefícios financeiros. 

Eu, ____________________________, RG nº ____________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

________________________________________________________ 

 

Nome e assinatura do voluntário 

 

_________________________________________________________ 

 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
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APÊNDICE 04 

CAPÍTULO V: ESCALA  

 

Escala de Preceptores  

 

T= Tarde   

M= Manhã 

 

Escala dos Residentes  

 

T= Tarde   

M= Manhã 

 

 

Escala do Pesquisador montada de acordo com a escala mensal dos residentes em campo 

 

T= Tarde   

M= Manhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preceptores Dias da Semana/ Turno 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Enfermeiro 1 M  M  M 

Enfermeiro 2 T M/T  T T 

Médico T M/T M/T M/T T 

Psicólogo M/T  M/T  T 

Assistente Social  M/T M/T M/T  

Dias da Semana/ Turno 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

T M/T M/T M M/T 

Dias da Semana/ Turno 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

T M/T M/T M M/T 
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APÊNDICE 05 

CAPÍTULO V: ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

TÍTULO DA PESQUISA: A PRÁTICA PEDAGÓGICA DESENVOLVIDA POR 

PRECEPTORES NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NO 

AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO EM HIV/AIDS  

PESQUISADORA: COSME SUELI DE FARIA PEREIRA 

 

DATA: 

CENÁRIO: 

SUJEITOS OBSERVADOS: 

 

 

OBSERVAR E ANOTAR COMO ACONTECE A PRECEPTORIA NAS SEGUINTES 

QUESTÕES: 

1- Como se desenvolve a preceptoria de estudantes de graduação e residentes da área da 

saúde no Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/AIDS? 

 Ocorre de modo diferente para alunos de graduação, R1 e R2? Há algum nível 

de integração entre alunos? 

 Práticas desenvolvidas/ Tipos de práticas: 

 Consulta Médica 

 Consulta de Enfermagem 

 Consulta de Psicologia 

 Consulta de Serviço Social 

 

Procedimentos 

 

 Curativo; 

 Vacinação; 

 Triagem; 

 Visitas com familiares; 
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 Visitas domiciliares; 

 Quais as ações preventivas do programa 

 Profissionais que realizam; 

 Como são realizadas 

 Tipos de problemas de saúde que são abordados; 

 Com quem são realizados (indivíduos, famílias, etc.) 

 Condições existentes para realizar ações formativas de preceptorias; 

infraestrutura e recursos materiais. 

 

 

 

 

2- Quais as estratégias utilizadas pelos preceptores para formar os residentes 

multiprofissionais na área da saúde neste serviço especializado? 

 Como o preceptor age quando se depara com dificuldades de aprendizado do 

aluno? 

 O que o profissional faz para integrar o aluno? 

 Processo comunicação/ relações interpessoais (Profissional/ Aluno/ Usuário)? 

- Receptivo 

- Acolhedor 

- Aberto 

- Fechado 

-Rejeição em relação ao usuário/ família  

- Multidisciplinar 

 

Postura 

 

- Empático 

- Olhar direto 

- Vínculo 

 

 

Linguagem utilizada 
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- Conteúdo (explicação da patologia, cuidados necessários, auto-cuidado, 

medicação...) 

- O profissional dá espaço para que o aluno/ usuário verbalize o que sente ou 

pensa? 

- Certifica- se o usuário entendeu? (Pede para pessoa repetir o que foi dito) 

- Registra as atividades realizadas, como, quem? 
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                            APÊNDICE VI. CAPÍTULO VI: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

                             Quadro 4: Entrevista esquematizada por perguntas. Niterói, 2014 

 

 

1- O QUE SIGNIFICA A PRECEPTORIA PARA VOCÊ? 

 

Olha, a preceptoria, [ela] significa uma introdução. É fundamental entre a Academia e a assistência em saúde. Acho que é isso. É o grande 

laço, é a grande questão da preceptoria, que é fazer essa interlocução da formação acadêmica, da formação acadêmica com a assistência em 

saúde. Então acho que é esse o ponto [que ai o ponto] principal assim da preceptoria é e acho que ter a possibilidade de não só para o aluno, 

mas para o preceptor garantir essa interlocução, tanto para quem vem fazer residência como para o preceptor que ta acompanhando o 

residente, acho que é isso. 

 

É acompanhar os residentes que vêm ao SAE para orientá-los em relação às consultas de enfermagem junto com os outros profissionais que 

fazem parte do SAE NE [tosse] e mostrando a clientela que temos aqui. Acho que a princípio é isso e as dúvidas vão surgindo durante o 

tempo que eles permanecem aqui na unidade. A princípio é isso. 

 

A preceptoria é uma parte. Eu encaro como uma parte do nosso trabalho, que é não só de técnico, da gente fazer a assistência, como a gente 

orientar os alunos, residentes, os internos ou quem quer que seja que passe por aqui com intuito de aprender. Aprender na prática né, com 

aquilo que a gente faz. Então eu acho que o preceptor tem esse papel de transmitir a experiência do que faz para o aluno que está chegando. 

Significa estar participando também de um processo de aprendizado, [né] de que nós participamos aqui para tentar ajudar os novos 

profissionais que estão chegando e é isso que significa. Eu acho que é um aprendizado mútuo, né é isso. 

 

[É...] significa você acompanhar [né] o profissional que está em formação. Na medida do possível você passar um pouco da sua experiência 

para eles, [né] falar um pouco das dificuldades do serviço, dos ganhos, das perdas também [né] a nível profissional e a nível pessoal. 

 

 

 

2- FALE COMO VOCÊ SE TORNOU PRECEPTOR DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA MULHER 

E DESCREVA COMO DESENVOLVE SUAS AÇÕES DIÁRIAS JUNTO AO RESIDENTE? 

 

Ta. Eu vim, vou falar um pouco da minha trajetória, eu já tinha uma experiência no campo da saúde, mas o meu trabalho inicial na 

universidade em outra universidade que eu vim transferida recentemente não era no campo da saúde e quando eu fui transferida por 

problemas pessoais, vim para a UFRJ, eu decidi trabalhar na área da saúde, porque era uma área que eu já tinha uma identificação, e então eu 

comecei a desenvolver esse trabalho desde o ano passado. Tem pouco mais de um ano e quando eu cheguei já havia uma presença, um 

trabalho que era realizado com os residentes. Então a minha aproximação inicial foi muito mais de me sentir um pouco parte também dessa 

residência porque eu tava chegando, eu tava conhecendo os espaços, conhecendo os programas, tava me identificando também com a 

residência no hospital, com os serviços, com as redes, com a própria situação do Rio de janeiro, que eu não sou do RJ então a primeira 

aproximação foi nesse sentido e à medida que eu fui me apropriando do trabalho,eu fui realizando ele junto com os residentes, então isso foi 

construindo para mim uma identificação com esse trabalho em conjunto, então ao mesmo tempo que eu tava trabalhando, eu tava atuando na 

área da saúde profissionalmente, eu também tava construindo uma interlocução com os residentes que tinham um olhar diferenciado mas, ao 

mesmo tempo, a necessidade de aprender essas vivencias práticas , né então  assim me acrescentou muito e a minha aproximação foi cada vez 

mais crescendo e à medida que eu também ia me apropriando mais da minha prática profissional no campo da saúde , especificamente no 

campo do tratamento para HIV/AIDS, eu fui construindo uma relação maior com os residentes e ai já assumindo alguns papéis, mesmo que 

não formalmente assim no sentido de acompanhar os trabalhos, compartilhar algumas informações, algumas orientações, de inclusive discutir 

situações, casos com os residentes e situá-los um pouco nesse campo, uma vez que começava vivenciar a rotatividade dos residentes, então o 

primeiro contato me acrescentou muito mais do que eu podia acrescentar, mas na sequência, eu já tinha um acúmulo, o que também me 

permitia trocar mais com os residentes, então foi um processo mesmo de construção da preceptoria, e aí eu fui criando relações, e inclusive 

participando de algumas atividades da residência, o curso que eu pensei em oferecer para os profissionais daqui, para a gente se capacitar, 

incluindo os residentes, então foi uma aproximação muito cuidadosa, mas e aí depois a própria coordenação da residência me convidou para 

participar efetivamente, tanto a coordenação do setor [né] aqui do SAE, como da própria residência para ir formalizando mesmo esse vínculo 

com a preceptoria. Acho que foi isso, mais ou menos essa construção. 

 

[Pediu para repetir a pergunta] 
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- Fale como você se tornou preceptor da Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher e descreva como desenvolve suas ações diárias 

junto ao residente? 

 

[Pausa curta] ... [Sorriso]... Me tornei preceptor no susto [risos]... Os residentes chegavam e a gente nem escolhe [né]. As pessoas vêm 

chegando e a gente vai ficando com os residentes aqui dentro [né] e você vai acompanhando, veio uma da Enfermagem, uma do serviço 

Social e uma da Psicologia aí você orienta. Ficaram um tempo com a Psicologia aí você vai, foi explicando isso e foi acontecendo. 

Durante a consulta, quando eles ficam aqui comigo, só participaram durante as consultas mesmo. No início não tinha uma coisa formada não. 

Depois, com o passar do tempo, quando foram vindo os outros grupos é que a gente foi fazendo coisas mais sólidas com eles, fomos 

aprimorando nossos conhecimentos. Foi um aprendizado entre eles e nós que a gente foi formando mais, mais conhecimento [né] entre o 

grupo do SAE e o grupo dos residentes. Acho que foi um aprendizado até para a própria coordenação da residência [risos] que também nunca 

tinha trabalhado isso aqui. 

 

Bom, eu sou médica e a nossa residência é multiprofissional, mas não envolve a categoria da medicina. O residente que vem para a gente 

não vem nenhum residente da medicina. Mas eu me tornei preceptor dessa residência pelo fato de ser coordenadora do setor, então a gente e 

eu como médica passei a ocupar esse espaço de transmitir para eles um conteúdo teórico – prático, antes deles entrarem na prática, como 

nosso setor é de HIV/AIDS é muito específico nós sentimos, até depois da passagem da primeira turma de residente, que eles não tinham um 

conteúdo teórico para atuar como residentes junto a esses pacientes. Então eles sentiram, nós sentimos a necessidade de passar, de transmitir 

um conteúdo teórico para eles antes deles entrarem propriamente no campo prático, acompanhando os profissionais que estavam atendendo, 

que eles tivessem conhecimento da parte teórica sobre este tipo de população. Os exames que são usados para acompanhar, para fazer 

acompanhamento clínico, o tipo de queixa que eles traziam como é que a doença se manifestava. Então eu assumi esta parte teórica e eles 

também passaram assistir as consultas que eu fazia, que eu faço e a outra parte com a coordenação é que também a gente sentiu necessidade 

que eles conhecessem um pouco da função do coordenador de serviço dentro do Hesfa, então também é uma outra parte que eu faço com eles. 

 

Bem, é como foi iniciado [né]. Nós já tínhamos o hábito, nós recebíamos os alunos da graduação da faculdade de enfermagem da UFRJ, a 

Anna Nery e depois começaram a vir os residentes e eu... Foi uma coisa natural, no início houve nós fomos pegos um pouco de surpresa, mas 

depois fomos é até fiz um curso de preceptoria é no finalzinho tem uma pergunta ai? (Ela viu a questão seguinte tentando se guiar porque 

apoiei a folha sobre a mesa). 

Há sim como desenvolve, pois é eu recebo os pacientes eles os pacientes [risos] eu recebo os residentes, eles participam da consulta de 

enfermagem e quando não tem outra pessoa eu mostro o setor, sempre discutimos casos é sempre tento tirar dúvidas, né participamos assim 

até de uma forma didática também participando dos casos eu noto muito interesse em alguns grupos de residente. 

É ... na realidade, como é que me acabei... vindo...me tornei preceptor porque acabou sendo que a equipe toda [né] é que se tornou preceptor. 

E eu sou a única profissional aqui da unidade [né] a única psicóloga daqui da unidade. Eu acho que essa questão da preceptoria acabou 

acontecendo como consequência do serviço, porque você ta dentro de uma Instituição de Ensino e que você está toda hora [né] o tempo todo 

recebendo [né], recebendo alunos, recebendo profissionais recém-formados. Então isso acabou sendo assim, não foi bem uma escolha [né] 

mas foi uma consequência do serviço. E como eu desenvolvo? Procurando na medida do possível passar o meu, a minha experiência junto 

com os residentes, tanto de pós-graduação como também de graduação, que nós já tivemos alunos de graduação. 

 

 

3- VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA CAPACITAÇÃO OU SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM 

PRECEPTORIA? ONDE? FALE SOBRE ESSA EXPERIÊNCIA? 

 
Uma capacitação para preceptores, Cosme? Eu não identifico assim, não sei se eu passe, se alguma experiência que eu tenha vivenciado se 

situa nessa identificação. Eu nunca tive nenhuma formação, nenhum tipo de curso formação de preceptoria ou trabalho mesmo de 

acompanhamento pedagógico dos preceptores, eu to há pouco tempo, mas então nunca tive. Tenho uma experiência docente que me 

fundamenta um pouco com esse trabalho com a preceptoria. Assim mas base mesmo de orientação pedagógica que eu tenho é em relação com 

a vivência como docente que eu já tive, mas junto à preceptoria em si eu nunca tive 

Já participei dos residentes do INCA na época na ginecologia. Eles acompanhavam lá na gineco, mas dentro dos consultórios na época 

capacitando os residentes do INCA que eu me lembre era só dessa forma: eles acompanhavam a consulta de Enfermagem Ginecológica. Eu 

acho que foi isso só que eu lembre... como estou com a memória um pouco curta. 

Não. Eu comecei a fazer uma capacitação que foi oferecida aqui mesmo no Hospital, mas eu não consegui concluir porque foi quando 

comecei meu curso de Doutorado e aí batia com a carga horária com o mesmo horário que eu tinha e não cheguei a concluir a capacitação 

Sim, já participei aqui na UFRJ mesmo aqui no São Francisco. É foi muito importante [né] é que nos deixou [mais realmente mais como a 

palavra diz] mais capacitados naquela questão de como receber melhor, tentar receber melhor o residente, tentar nos organizar e de ver o lado 

também do residente de. Claro eu sempre fui muito aberta a isso, aceitar, eu acho o residente, quando era até da faculdade de enfermagem. 

Acho que são pessoas novas chegando com um potencial novo, então é uma mistura ali de nossa experiência com o potencial dele, que eu 

acho muito enriquecedor. Então isso também foi muito citado em todos os sentidos. A capacitação para mim foi muito importante, ela é, tanto 

que reforçou coisas que eu já fazia e me acrescentou muita coisa também na questão de como lidar também com ideias dos residentes, [né] 

aceitar essas ideias e essas questões. 
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Já participamos. Eu já participei aqui no próprio HESFA, que houve [né] um curso de capacitação de preceptoria e que para mim foi muito 

bom, porque foi muito interessante porque acabou até ensinando a gente até como você apresentar um trabalho, como você montar um 

Datashow, porque na realidade é isso que a gente também tem que passar para eles [né]. Foi muito bom porque para nós, pelo menos para 

mim, foi uma novidade [né] a preceptoria nos moldes da residência e que a gente estava muito perdida e que esse curso veio mostrar um 

pouco para a gente como é isso e que não é um bicho de sete cabeças. 

 

 

4- COMO VOCÊ DESENVOLVE SUAS AÇÕES DIÁRIAS NO AMBULATÓRIO HIV/AIDS JUNTO AO 

RESIDENTE? VOCÊ TOMA COMO REFERÊNCIA A POLÍTICA NACIONAL DE 

HUMANIZAÇÃO? QUE ASPECTOS CONSIDERA RELEVANTE NESTA POLÍTICA? 

 

Certo. O trabalho com o residente ele, há alguns meses, à medida que eu fui me apropriando mais formalmente da 

preceptoria, que ele vem ganhando forma. Então, assim, hoje, a partir desse ano, assim, o trabalho começou a se 

institucionalizar de forma mais organizada junto ao preceptor. Hoje o trabalho propriamente dito que eu consigo 

desenvolver com o residente é o acolhimento do residente no setor, apresentando a equipe, é situando um pouco no 

serviço. Então, fazendo primeiro o processo de aproximação mesmo com a temática, que é uma temática muito 

específica no campo de HIV/AIDS, então exige certa apropriação teórica de alguns conceitos, o próprio conhecimento 

sobre a doença, sobre o tratamento. Então, assim hoje, é eu não faço sozinha, eu faço compartilhando isso com a 

equipe. Eu não sou delegada a fazer isso, mas é uma orientação que eu tomo em receber o residente, que é uma 

necessidade. Eu acho que isso é importante para o processo de entrada dele. Então, assim, é receber o residente, as 

ações são basicamente essas, acolher, fazer o processo de acolhida mesmo, situando no setor, no momento inicial de 

aproximação com a temática específica da área, então assim tem colegas que fazem uma exposição mais teórica do 

ponto de vista biológico da doença, nossos colegas infectologistas. Eu faço uma discussão mais sobre os aspectos dos 

programas, benefícios sociais e discutindo um pouco dos determinantes sociais na saúde que é muito no conceito 

ampliado de saúde e na complexidade da doença que a gente trabalha aqui. Então nesse primeiro momento, é mesmo o 

momento de aproximação com o campo temático e conhecer a área, discutir. No segundo momento é que a gente 

inicia a aproximação dos residentes com os atendimentos, então assim nós ficamos no período de pouco mais de uma 

semana fazendo essa discussão teórica mesmo, conhecendo os documentos, os funcionários, as rotinas, o fluxo, os 

espaços físicos, os procedimentos internos que a gente adota as políticas envolvidas, para depois os residentes 

passarem a acompanhar os atendimentos para que ele já possa ir para o atendimento um pouco mais respaldado de 

tudo que envolve o tratamento, então no segundo momento a gente faz o residente passar a acompanhar os 

atendimentos e a gente pensa um pouco no atendimento em que ele vai passando por cada profissional que contempla 

o tratamento multiprofissional aqui no setor. Então de acompanhar o atendimento da enfermagem, ele acompanha o 

atendimento do médico, ele acompanha o atendimento do assistente social, da nutricionista e da psicologia dentro das 

restrições da psicologia como dá para ser então assim a gente pensa o processo dele no setor, assim, como a paciente 

passa pelo setor ao mesmo tempo em que ele vai compartilhar a experiência do atendimento, ele vai vivenciando um 

pouco também que o próprio usuário passa, assim, as rotinas que os usuários também vivenciam, então essa é a 

proposta e concomitantemente a gente vai fazendo a discussão de casos, e após cada atendimento, eu procuro sempre 

discutir o atendimento. Durante o atendimento, enquanto passo orientações para o usuário, passo orientações para o 

residente também e sempre criando condições de acolhimento dessa proposta de residência, para que isso não se torne 

uma condição impositiva para o usuário. E aí eu acho que entra um pouco essa discussão da humanização, essa 

priorização do cuidado ao usuário, inclusive no respeito aos seus direitos, pensando ele enquanto um sujeito de 

direitos. Então assim, o próprio atendimento ele não acontece sem ele, não acontece de forma que ultrapasse os limites 

do próprio usuário, como tem situações em que o usuário prefere não ter acompanhamento, que ele converse só com o 

profissional, não ter outra pessoa que acompanhe como os residentes, apesar da gente sempre explicar os usuários, eu 

procuro sempre fazer isso, explicar para o usuário quem são essas pessoas, são profissionais, são formados, tão aqui 

para acompanhar o atendimento porque é um hospital universitário, isso é importante para a formação deles como é 

importante pro usuário que vai ter um atendimento mais completo também, porque é uma equipe multiprofissional e o 

atendimento é sempre deixado muito em aberto para o residente para que eles possam também participar do 

atendimento e assim a humanização a gente vai discutindo sempre. Talvez nunca pare para discutir a Política de 
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Humanização, propriamente, porque que é uma condição importante, mas acho, eu conheço a Política de 

Humanização, tento me basear no sentido muito mais de pensar o cuidado no usuário, respeitando ele como sujeito de 

direito enquanto respeito a sua autonomia, a condição de colocar a possibilidades concretas para o usuário, que ele 

possa ser respeitado, compromisso ético também. Então, assim, são questões que a gente sempre discute e aí é uma 

que exige uma reflexão do profissional, mas também que a gente discute com o residente para pensar isso no 

atendimento, que mesmo não sendo diretamente pensada, a partir da Política de Humanização, mas são questões que 

passam pela Política de Humanização. Então, eu acho que é mais ou menos isso. 

 

Pula essa pergunta 

 

Eu sou coordenadora e médica então eu desenvolvo acho mais de 80% do meu tempo em atividade de coordenação do 

que assistencial, e a coordenação me toma mais tempo atualmente do que a parte assistencial. E, então, no meu dia a 

dia, eu trabalho, eu divido meu tempo entre essas duas coisas. Eu tenho dois turnos de ambulatório por semana, um 

dia tarde e outro dia pela manhã e os outros dias estão na coordenação. [É] eu, [a Política] eu tive oportunidade de 

conhecer a Política de Humanização de atendimento até na minha fase de Doutorado [né], de Mestrado eu fiz em 

Saúde Pública e fiz disciplina de Humanização. Eu vejo a humanização da assistência muito como é como se tivesse 

renomeando coisas que eu já conhecia, porque para mim Integral na assistência são coisas que a gente já atua, já 

pactua, já trabalha com isso desde que a gente ta [risos] no início das atividades no HESFA, a gente já trabalha com 

essas questões. Eu acho que quando surgiu a Política de Humanização do Ministério da saúde, a gente já vinha 

trabalhando com a humanização da assistência há muito tempo, porque, para mim, Humanização da Assistência é 

tratar o indivíduo como ser integral, como ser holístico, com cordialidade, com gentileza, buscando seu atendimento 

como um todo. Eu acho que a gente vem tentando fazer aqui desde o início. 

 

[É...] Eles, claro, percebem né o acolhimento, eles participam dessa humanização que eu entendo, é nós acolhemos o 

paciente com dignidade sem interferir na sua na sua sexualidade, nas suas religiões, está me fugindo o termo, então 

recebemos eticamente o paciente, então é essa questão que eu vejo, não sei se entendi direito a pergunta ou se eu 

respondi como. 

Perguntei: quer que repita a pergunta?  Eu gostaria, pode ser. 

 

[Repeti a pergunta mais pausadamente.] 

 

Eu já tomava, porque [né] eu mesmo antes de vir essa Política aí eu já sempre trabalhei com respeito e humanização, 

então acho que sim. 

 

[É...] O aspecto, eu procuro pelo seguinte [né], que a gente precisa é não encarar o usuário, não encarar o paciente 

como uma coisa [né], até pela minha própria formação, por ser psicóloga, o que você tem, você tem que encarar ele 

como um ser humano [né], que o fato dele estar doente não...Como é que vou te dizer, [não] não exclui, não separa os 

outros, outras áreas da vida dele. É a vida social, a vida profissional, a vida emocional, porque isso tudo influencia. Eu 

procuro passar isso também para o residente [né] você tem que olhar a pessoa como um ser, não como um paciente. 

 

5- COMO SE DÁ A PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA UNIDADE, DO GESTOR, 

DO DOCENTE SOBRE SUA AÇÃO DE PRECEPTOR? 

 

É... Os demais profissionais a gente vem tentando compartilhar os momentos da experiência no sentido de incorporar 

paulatinamente essa ideia da residência. É mas termina que a residência se torna mais uma atividade que a gente tem 

que desenvolver, então assim não é o melhor dos mundos também para oferecer para o residente, porque a gente 

incorpora isso dentro da rotina de atendimento. Então, acontece que tem dias que tem um fluxo muito grande, então a 

atenção ao residente diminui um pouco, mas ao mesmo tempo a gente coloca para o residente a necessidade dele 

desenvolver certa autonomia no trabalho, buscando iniciativa. Assim o exercício da iniciativa de ações propositivas 

até para que ele possa também ter uma passagem marcante [né] dentro do serviço, que ele possa ser protagonista desse 
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momento da residência, não fique numa condição só passiva de receber então assim a ideia da preceptoria junto aos 

colegas, não tem uma interferência direta de um para com o outro e a gente faz um esforço de tentar fazer uma troca é 

em relação a esses momentos de preceptoria. 

A coordenação, a direção no caso, pensar o gestor, vou pensar a coordenação direta. Que apoia e acha importante o 

trabalho com a preceptoria, mas entende também essa dificuldade de incorporar. É a preceptoria junto às outras 

atividades que a gente tem que desenvolver, até porque no momento que a gente ta livre para dar uma atenção maior 

ao residente, é o momento que temos menos usuários [risos]. Então polemiza um pouco assim, porque ao mesmo 

tempo para o residente é importante a presença do usuário, que é o que vai fundamentar um pouco o trabalho dele na 

unidade. Também ele acompanha essa ação [né] do profissional com o usuário e ele participando desse processo todo. 

É... Da gestão do ponto de vista maior do Hospital, talvez dificulte um pouco as condições de trabalho no hospital [né] 

e isso interfere também na assistência, porque à medida que a gente não tem um espaço físico adequado, não tem uma 

estrutura adequada de atendimento, é a interferência disso é para o usuário, sobretudo, mas para nossas relações como 

preceptor, por exemplo, tem dias que é impossível ter muitos residentes [risos] no local porque não tem sala para os 

profissionais atenderem, então assim eu acho que a Direção é eu acho fica um pouco a necessidade da Direção do 

ponto de vista das condições de trabalho, mas que é uma realidade geral para o Hospital e lógico que tem rebatimento 

também para o trabalho com a preceptoria...hã...com os Docentes eu não identifico muita relação com os docentes, 

talvez isso fosse um ponto é que pudesse ser mais ..., eu  to há pouco tempo... Eu não posso falar muito como isso se 

deu ao longo da residência que eu não tenho essa experiência, mas acho que é uma coisa importante e que não 

acontece efetivamente. Seria muito importante ter maior aproximação. 

 

Pausa... Pula a pergunta 

 

Sobre a minha ação especifica, [é] não tem uma ação direta assim não, nem com gestor da unidade, Direção não tem 

uma ação direta. Temos várias reuniões com a coordenação da residência para saber da programação, para saber 

quantos virão. Todo ano a gente tem. Todo esse aprimoramento que a gente foi fazendo, aprendendo junto 

inicialmente a gente entendia que era só a prática, aí nós vimos que não dava para ser só prática, a prática eles 

precisavam de uma base também teórica para eles começarem, aí a própria coordenação da residência me pediu para 

eu passar essas questões. Como a coordenação da Unidade funcionava que era importante eles saberem isso também 

dessa forma, essa foi a minha participação. 

 

Bom ultimamente eu tô afastada dos do grupo da coordenação, assim nós estamos tendo mais contato aqui com a 

tutora que ta sendo a Viviane ela que ta repassando mais as questões estamos mais afastadas de lá né... E você também 

quem tem feito contato com a gente, então essa ta sendo a relação. 

 

Olha, do, no outro profissional, {né] o profissional que tá trabalhando comigo aqui direto na unidade ele dá de uma 

maneira de no sentido de troca de informação, de troca de experiência [né] porque é outra área. Agora a questão do 

gestor, já fica uma coisa muito distante, do gestor, da...é do docente, acaba sendo muito um contato de documentação 

 

6- VOCÊ FAZ ALGUM PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA DESENVOLVER A 

PRECEPTORIA? 

 

Faço uma organização, um planejamento meu, do meu ponto de vista para pensar a residência de forma mais efetiva 

tem que ta lá dentro das outras atividades que eu tenho que desenvolver e faço um planejamento pedagógico para os 

residentes no sentido de pensar esse momento deles aqui é então assim e mesmo aquelas orientações que falei das 

ações, o planejamento pedagógico nesse sentido de pensar a entrada do residente no serviço, então assim vai desde da, 

da capacitação teórica a primeira aproximação temática para depois o ingresso nos momentos de atendimento 

efetivamente, mas, não existe nenhuma proposta pedagógica digamos assim do setor junto aos residentes o que eu 

acho uma coisa importante que a gente já conversou é que tem a ideia de pensar isso como proposta pedagógica um 

projeto mesmo que fundamente o trabalho da residência para que a gente possa unificar até mais a relação do setor 

com o processo de preceptoria e então assim não existe um projeto pedagógico materializado, objetivado, ele se 
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realiza através dessa organização do trabalho pensado em construir um espaço de relação do setor com o residente, 

pensando , organizando um pouco esse ingresso e participação deles no setor assim delimitando as atividades ,é 

pensando a importância das atividades para eles em que medida essas atividades importam, contribui no processo 

formativo deles, é tentando acompanhar um pouco o que acontece fora , além do setor e também assim incentivando 

que a gente não tem uma exigência formal disso , incentivando um protagonismo maior dos residentes, que eles 

podem tomar o espaço aqui como um espaço em aberto para eles também proporem atividades, realizarem algum tipo 

de coleta de dados, ou mesmo de sistematização do que eles estão  fazendo aqui ou que eles reflitam sobre esse 

momento no setor. 

 

 

Pula 

 

Faço. A aula tem que ser preparada, eu preparo a aula com conteúdo adequado para eles, as vezes e eles fazem 

alguma solicitação a gente tem que acrescentar alguma coisa tem uma preparação sim. Não é improvisada não, a aula 

vem preparadinha (risos). 

 

Olha, é eu já fiz sim. Eu tento fazer né eu estudo muito, então to sempre tentando ficar atualizada até para poder 

passar para eles também né alguma coisa a mais, tempo de chegar, fazer, escrever, botar no papel, foi quando fiz o 

curso né, mas eu só mentalizo (risos) essas questões pedagógicas, eu tento né porque na rotina do setor, paciente 

chega é tanta coisa para resolver então tem dias que o atendimento é corrido, então não dá tempo para organização 

 

Não. Não faço. 

 

7- JÁ MODIFICOU UMA CONDUTA JUNTO AO RESIDENTE EM FUNÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO 

DE SITUAÇÃO VIVIDA ANTERIORMENTE? 

 

Não entendi a pergunta? 

 

Repeti a pergunta 

 

Sim. Eu acho que mais no sentido de pensar o usuário. Muito mais na direção de negativa do usuário em querer 

participar o que não é deixa de ser uma conduta junto ao residente. Uma negativa do usuário em ter a presença do 

residente no atendimento. 

 

 

 

Já 

Já. Eu acho que é exatamente essa mudança de abordagem que eu acho que eles gostam muito pela avaliação deles 

que era uma lacuna que existia antes da gente fazer essa aproximação eles chegavam vinham direto para a pratica e 

ficavam muito perdido  porque passam muito pouco tempo na unidade principalmente os residentes do primeiro ano 

(R1) porque passam muito pouco tempo na unidade quando eles começavam a conhecer um pouquinho do 

funcionamento da unidade, do paciente com HIV/AIDS, da especificidade do paciente, está no tempo , hora deles 

saírem, então a gente acha que essa abordagem inicial deu uma melhora, a gente mudou em função da experiência 

anterior , a gente viu necessidade de mudar. 

 

Deixe-me pensar... (pequena pausa) 

É sempre é um aprendizado né eu sempre... Mas só reforça né, mas... Não, acho que não houve nenhuma mudança 

não, mas eu sempre porque sempre é um aprendizado, acho sempre é uma troca, sempre gostei de trabalhar com os 

estudantes da Anna Nery, os residentes também, é sempre uma troca, sempre uma, um desafio também né pra gente as 
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vezes um pouco difícil mas é um desafio. 

 

A gente sempre muda né, porque o que acontece sempre o residente, um aluno, uma situação sempre vem como um 

aprendizado então a gente está sempre mudando. 

 

8- QUAL A SUA CONDUTA AO PERCEBER ALGUMA DIFICULDADE APRESENTADA PELO 

RESIDENTE DURANTE O ATENDIMENTO? 

 

É, durante o atendimento eu já vou fazendo o atendimento do paciente, já esclarecendo algumas dúvidas para o 

residente, e se for possível, previamente a gente antes de atender o paciente, a gente dá uma olhada no prontuário para 

poder entender um pouco o contexto já que são os mesmos pacientes que tão aqui em tratamento sempre. Conhecer 

um pouco da história do paciente ou conversar um pouco sobre a situação que eu vou atender. E ai durante o 

atendimento, à medida que eu vou atendendo, eu vou conversando com o residente esclarecendo algumas questões da 

mesma forma que eu esclareço para o usuário, mesmo assim, ao término eu deixo em aberto se o residente quiser, é... 

se colocar no atendimento a gente faz uma conversa antes sobre a ética no atendimento, o respeito ao usuário, então eu 

deixo eles à vontade. Se mesmo assim depois do atendimento quando encerra, a gente faz uma nova conversa, 

esclarecendo algumas questões que tenham ficado, assim depois que o paciente sai a gente conversa um pouco sobre o 

atendimento, esclarece algumas dúvidas que tenham ficado. 

 

 

No final do atendimento, durante o atendimento que foi percebido a dificuldade é... Ou intervia ou então no final 

daquele atendimento a gente sentava para conversar com o residente sobre o ocorrido se fosse alguma coisa muito 

gritante, a gente intervia ou no final dele a gente sentava para conversar sobre o que aconteceu. 

 

Bom...Isso eu não tenho como falar diretamente porque como minha consulta é de pediatria mais especifica ainda, ele 

não atua nessa área ele observa o que eu faço na hora da consulta e no final a gente conversa a cada final do 

atendimento a gente conversa sobre o caso. Isso nunca aconteceu comigo. 

 

Bem, eu tento esclarecer né assim sem é indiretamente se de repente o paciente tá envolvido né tento falar o que eu 

acho certo, que eu falo correto, sem correção, e posteriormente de repente eu posso chegar e conversar com a pessoa 

A minha conduta é de na medida do possível, procurar orientá-lo sem[...] como é que eu vou te dizer... Sem expô-lo e 

depois do atendimento a gente ter uma conversa, eu num... Eu procuro não deixar ele em situação, situação delicada 

né na frente do paciente né e na medida do possível, a gente vai ajudando e depois do atendimento a gente procura 

sentar, discutir, orientar e ai realmente colocar a questão. 

 

9- QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DE UM BOM PRECEPTOR? VOCÊ SE CONSIDERA UM BOM 

PRECEPTOR? POR QUÊ? 

 

Eu acho que a principal característica do preceptor é ser aberto e achar que ainda não está bom [risos] e esse  é o 

sentimento, não, é o exercício mesmo da formação de achar que precisa ta se capacitando, precisa estar conhecendo 

sobre a realidade de vida do usuário que atende, precisa ta conhecendo mais sobre o que vem sendo produzido, as 

novas literaturas, bibliografias, se capacitando e acho que a característica do bom preceptor é estar aberto ao momento 

da residência , aberto para que o residente apresenta de novo, aberto para as possibilidades que ele pode criar para  o 

residente. É estar preparado para acolher o residente pensando ele dentro da rotina de trabalho que ele já possui, então 

acho que essas seriam as características de um bom preceptor. Acho [risos] que eu ainda não sou uma boa preceptora 

não porque eu to bem em construção [risos]. 

 

 

Regular, regular [risos] regular, não sou bom preceptor, sou regular preceptor. Tem que ser mais dedicado, mais 
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estudioso, tem que estar interessado na preceptoria, entendeu? E nem sempre a gente está interessado na preceptoria. 

A gente está porque a unidade muitas vezes não tem quem fique e a gente fica porque, entre aspas, é obrigado. Entre 

aspas [né] muitas vezes se eu puder não ficar nem fico alguns anos atrás eu não queria ficar. 

 

 

Eu acho que as características do bom preceptor é [é] vão se acumular com as características dele ser um bom 

profissional, então primeiro ele [é], o preceptor não é um professor, [né]. O preceptor ele é um profissional que ta 

atuando e recebendo o aluno com ele para ele transmitir um pouco da prática dele, então ta muito colado com a 

qualidade da assistência que ele presta, [né], porque aquele profissional que é descuidado, um profissional menos 

atento, descuidado, ele, teoricamente, está sendo um mal preceptor também, porque ele ta dando exemplo errado [né]. 

Então eu vejo o preceptor muito como um exemplo de como o profissional atua, quais são as características que ele 

precisa ter, as peculiaridades do atendimento que ele precisa ter, e como preceptor ele precisa também ter o jeito, a 

vontade, a intenção de transmitir para a pessoa que ta ali, enquanto aluno, enquanto residente, observando a atividade 

dele, ele também tem que ter essa sensibilidade de saber transmitir, saber passar para o residente essa ciosa, eu espero 

que eu esteja conseguindo [risos] exercer direitinho o meu papel, que eles estejam gostando, eu pelo menos , eu gosto 

de receber os alunos. 

 

Neste momento o preceptor que estava respondendo a entrevista por escrito, abre a porta, interrompe sem saber que 

estava entrevistando outro preceptor dizendo: “Cosme, tô tentando responder, mas de fato eu acho que eu não vou 

poder contribuir porque tem muitas perguntas aqui que eu não tenho como responder por causa da experiência 

mesmo.” Quando percebeu que estávamos fazendo a entrevista, ficou muito constrangida, pediu perdão dizendo que 

não sabia que estava entrevistando, achou que era só uma conversa. Envergonhada se desculpou e saiu. 

 

Ah! não eu não me considero um bom preceptor [risos]. Eu tô aprendendo ainda também, eu estou é... Tenho meus 

limites então, mas eu tento, eu tento. As características, bem antes de tudo também, ter conhecimentos [né], e certa 

didática mesmo, ter diálogo, acolher, saber acolher e ter bom senso, acho que bom senso e ter conhecimento do 

trabalho [né] para você porque eu acho que no fundo você é uma referência também [né]. Eles não podem chegar aqui 

e achar que eles sabem tudo, como eu também não sei tudo, mas eu acho que eu tenho muito mais experiência de 

trabalho do que eles [né], então sou formada há mais de 30 anos, trabalho há mais de 25, (então assim eu parei uns 

anos). Eu acho que é uma questão de troca, uma questão de humildade também tanto do residente quanto do 

preceptor. É uma questão de troca e de maturidade e gostar de trabalhar e gostar do que faz. 

 

Olha, eu acredito que uma característica [né] a questão de você de ser um bom preceptor já passa a questão seguinte: 

de você...é estar aberto para novidades [né] é você aceitar críticas também, questionamentos, porque não é uma coisa 

só que influencia, as vezes assim, é uma mão dupla. É a mesma coisa, não é só eu enquanto profissional que estou 

influenciando o paciente, tô influenciando o usuário, ele também me influencia, ele também me ensina, e ensina 

muito. Só você estar aberta à questão, disposto a aprender, porque é uma aprendizagem conjunta. Isso aí é você ser um 

bom preceptor. Me considero um bom preceptor porque, como já falei para você, me vejo aberta a aceitar essa 

influência [né], a aprender também com o residente. 

 

10- QUE FATORES INTERFEREM NA SUA AÇÃO DE PRECEPTORIA? 

 

Olha as condições de trabalho principalmente. As condições de trabalho institucionais mesmo, espaço físico, é 

organização às vezes do próprio fluxo de atendimento, de outras demandas que o setor apresenta, é inserir a 

preceptoria nesse, nessa organização às vezes fica difícil, as condições físicas mesmo de trabalho, as condições ás 

vezes insalubres de atendimento, espaço físico, e as condições de trabalho pensando em estrutura necessária. E outra 

coisa que eu acho, que é uma demanda, que é uma capacitação para preceptores. Assim, de pensar é um trabalho de 

formação mesmo de preceptores, acho que é isso. 
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Talvez a falta de estímulo. Não tenho mais estímulo como antes. Antigamente eu tinha mais estímulo para trabalhar 

quando era mais nova, agora já não tenho o mesmo estímulo que tinha no início que vim trabalhar aqui no HESFA. 

 

Acho que são todos esses citados anteriormente, [né] uma coisa que eu vejo que às vezes como a coordenação , eu 

digo que as vezes tem dez coisas em cima da mesa para resolver e naquele dia, resolvo quinze, mas mal faço certo 

aquelas dez porque foram as demandas que foram que a gente ta sempre apagando incêndio [né], então uma coisa que 

às vezes atrapalha, eu até to com um planejamento de um plano específico com os residentes naquele dia e a demanda 

do serviço atrapalha e eu ter que mudar, alterar a minha programação. Então eu acho que é uma coisa que é inerente 

ao serviço, que é constante, que tá ali acontecendo o tempo todo, então interfere nesse sentido de eu precisar mudar. 

Olha, então isso que a gente ia fazer, uma atividade mais integradinha.... Hoje não vai dar por causa dessa demanda. A 

gente vai fazer isso, no próximo horário de vocês hoje, vamos ver essa outra situação que tá acontecendo, tentar 

aproveitar as situações que estão acontecendo para transmitir alguma coisa para eles. Mas às vezes a gente tem que 

alterar um pouquinho a ordem do nosso planejamento por causa da demanda do serviço 

 

Que fatores... Bem, de repente se eu recebo algum residente que não seja ético, que não tem humildade, o que foi 

muito raro até hoje, acho que só um ou dois em de repente centenas que já passaram ou residente ou mesmo alunos. 

 

No momento [né], o que está influenciando para a gente aqui é a questão do espaço [né] que de um tempo para cá a 

gente está com espaço cada vez mais reduzido e também a própria característica da unidade no momento [né] a 

questão da própria clientela que isso está influenciando muito porquê ... Porque hoje a gente de um certo tempo a 

clientela, a unidade não ta recebendo tanto paciente novo [né] e o que está acontecendo? Está reduzindo muito esta 

clientela e eu acho que isso está influenciando de uma maneira que está dificultando um pouco até a questão de você, 

da residência [né].  A gente ta vendo assim os residentes muitas vezes ta aqui, tem horário, ta aqui no espaço, mas ... 

em termos de praticar com a clientela no momento ta, fica um pouco difícil, pelo menos na parte da psicologia. 

 

 

11- HÁ ALGO QUE VOCÊ GOSTARIA DE FALAR SOBRE A PRECEPTORIA DA RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA MULHER? 

 

Eu acho a experiência da Residência Multiprofissional muito interessante. Aqui no hospital foi acho minha primeira 

convivência [risos] assim com esse espaço e eu acho interessantíssimo, para mim é um espaço é... Um espaço 

privilegiado de interlocução, assim com as várias dimensões da Universidade, da assistência, da docência, o ensino, a 

pesquisa, a extensão, eu acho que é um lócus privilegiado da função social da Universidade que consegue articular 

tudo isso num trabalho só, esse da residência e acho que a residência em saúde da mulher ela é bem... Tem de fato 

uma demanda real para um cuidado direcionado para a saúde da mulher porque esse é um público que se apresenta 

como prioritário mesmo nas ações em saúde. Acho que é isso. 

 

Eu acho que nós não somos campo para isso (risos) que o Hesfa não seria o momento para o Hesfa essa preceptoria 

como está o Hesfa agora talvez futuramente não agora somente. Acabou. [Alívio] 

 

Olha, eu acho que nós todos aqui no Hospital estamos aprendendo juntos a tocar a residência para frente, não só nos 

profissionais, preceptores como a própria equipe envolvida com a coordenação da residência. Eu acho que a gente ta 

aprendendo a se organizar cada vez mais. Os pontos fracos, a gente tenta aprimorar. Nós estamos vivendo momentos 

difíceis, nosso Hospital passando por obras, com espaço inadequado, muitas vezes pra gente atender. Então é um 

desafio que é coletivo e eu acho que a gente ta aprendendo junto. Às vezes eu sinto falta de um pouco também dessa 

organização que eu entendo que como no próprio serviço a gente, às vezes tem que alterar as coisas, ás vezes a gente 

tem. Algumas vezes, a gente já recebeu os horários dos residentes, se programou para recebê-los naquele horário e aí 

muda, porque a aula teórica deles fora daqui precisou mudar, então eu acho que as questões que nós temos vistos tem 

tentado resolver junto com a coordenação e eu entendo porque é o momento mesmo de implantação e as coisas vão.... 
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Bem, eu acho muito importante, mas aqui claro não é só mulher, então eles atendem como um todo. Aqui nós 

atendemos mulheres, crianças, mas é o foco grande nas mulheres que deve ser feito, a gente deveria até tentar fazer 

para eles, já conversei com os residentes, a adesão é mais difícil porque elas vêm. Mulher tem mais problemas [né] 

são mais sensíveis, geralmente foram contaminadas pelos seus cônjuges, e às vezes, há a primeira relação, no primeiro 

marido, então elas têm muito mais dificuldade de adesão ao tratamento. Então, isso, as mulheres não são em menor 

quantidade, mas, elas, nosso trabalho voltado para as mulheres tem que ser um pouco maior, nesse tempo que eu tô 

aqui, eu já percebi isso, então acho que elas podem focar também nas mulheres claro né já que fala da residência da 

mulher. Espero que tenha contribuído. 

 

Pausa... Não. 
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                                                     APÊNDICE 07 

                                                    CRONOGRAMA 

 
                                                             

  

  

Ano 2012  2013 2014 
 Atividades 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Levantamento bibliográfico X X X                        

Estabelecimento de contato 

com a direção da instituição 

para obtenção de autorização 

do desenvolvimento do 

estudo 

       X X                  

Elaboração de instrumentos 

para a coleta de dados e 

termo de consentimento 

X X X                        

Encaminhamento do projeto 

para o Comitê de Ética em 

Pesquisa 

            X X             

Teste do roteiro de 

entrevistas 

   X                       

Organização do banco de 

dados 

   X X                      

Defesa do Projeto             X              

Realização das entrevistas                      X X X    
Qualificação da Dissertação                     X      
Elaboração do 1º artigo 

científico 

       X X X                 

Elaboração do 2º artigo 

científico 

                         X 

Apresentações de trabalhos 

científicos 

      X   X    X X           X 

Defesa                          X 
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Número do Parecer:  576.714 
 
Data da Relatoria: 04/04/2014 

 
Apresentação do Projeto: 
 
Esta pesquisa tem como problema de investigação a contribuição dos preceptores de um Hospital de 

Ensino na formação de profissionais de saúde 
 
para enfrentar os desafios inerentes ao acompanhamento dos usuários de um Serviço Ambulatorial 

Especializado em HIV/ AIDS (SAE). O serviço 
 
em estudo está estruturado para receber estudantes da área de saúde, nas modalidades de residência e 

graduação, integrando um Hospital Federal 
 
de Ensino do Estado do Rio de Janeiro e encontra-se em funcionamento a mais de uma década. O referido 

hospital integra o complexo hospitalar 
 
universitário. O mesmo encontra-se localizado na região central da cidade do Rio de Janeiro em uma 

avenida pela qual circulam as principais linhas 
 
de ônibus, próxima às redes ferroviária, metroviária e rodoviária. A aproximação do Hospital em estudo 

com as demandas de atenção em saúde das 
 
pessoas vivendo com HIV/AIDS se deu no início da década de 90, com a proposta feita pelo Ministério da 

Saúde para que o hospital abrigasse um 
 
Centro de Orientação e Apoio Sorológico (COAS). A localização geográfica do hospital, na região central 

da cidade do Rio de Janeiro, favorecia a 
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instalação deste serviço, que visava ampliar o acesso ao teste Anti-HIV à toda população. Posteriormente 

este centro passou a denominar-se Centro 
 
de Testagem e Aconselhamento (CTA) O CTA foi criado em 1992 e seguia as premissas traçadas pelo 

Programa Nacional de Controle das Doenças 
 
Sexualmente Transmissíveis e Aids (PN-DST/Aids) como estratégias de prevenção e controle da epidemia, 

atendendo à demanda voluntária para o 
 
teste, aconselhamento e educação em saúde. O serviço primava pelo apoio psicossocial e pelo acolhimento 

das pessoas que o procuravam para 
 
conhecer sua situação sorológica em relação ao HIV/AIDS, começando a surgir então um contingente 

significativo de pessoas diagnosticadas como 
 
soropositivas para o HIV/AIDS que necessitavam, portanto, ser encaminhadas para o tratamento clínico. No 

inicio o encaminhamento para o serviço 
 
era feito, através do sistema de referência, para uma das unidades de assistência da rede pública. Porém, 

era quase que unânime a solicitação por 
 
parte das pessoas atendidas pelo CTA, de que seu tratamento clínico fosse também feito no hospital que o 

abrigava, em função de um bom vínculo 
 
já criado com a instituição, através da atenção prestada pela equipe de aconselhadores (SCHILKOWSKY, 

2008). A equipe do SAE é composta por 
 
uma coordenadora, que também ocupa a função de médica pediatra, duas enfermeiras, três infectologistas, 

uma psicóloga, uma nutricionista, uma 
 
assistente social, três técnicas de enfermagem, uma recepcionista e um agente administrativo. O perfil 

epidemiológico da Síndrome da 
 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) vem se modificando ao longo de três décadas de sua existência, tanto 

em âmbito mundial como nacional, 
 
impondo complexos desafios para os setores de ensino e serviços públicos de saúde. A AIDS foi 

reconhecida em meados de 1981, nos EUA, a 
 
partir da identificação de um número elevado de pacientes adultos do sexo masculino, homossexuais que 

apresentavam Sarcoma de Kaposi, 
 
pneumonia por Pneumocytis carini e comprometimento do sistema inume (PINTO et al.,2007). Já no Brasil, 

os primeiros casos de AIDS confirmados 
 
foram em 1982, no estado de São Paulo, sendo predominantemente entre os homossexuais masculinos, 

usuários de drogas injetáveis e hemofílicos. 
 
Esta primeira fase da epidemia no Brasil se caracterizou ¿pela negação e omissão por parte das 
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autoridades governamentais e por uma onda moral 
 
de pânico, medo, estigma e discriminação¿ (MARQUES, 2003:17). Os dados do Boletim Epidemiológico do 

ano base 2010 apontam que foram 
 
notificados um total de 608.230 casos de AIDS acumulados de 1980 a Junho 2011, sendo 397.662 (65,4%) 

no sexo masculino e 210.538 (34,6 %) 
 
no sexo feminino. A razão de contaminados em relação ao sexo em 1989 era de 06 casos de AIDS no sexo 

masculino para cada um no sexo 
 
feminino. Em 2009 esta proporção chegou a 16 casos em homens para cada 10 casos em mulheres, tendo 

neste mesmo ano um total de 15.069 
 
novos casos entre mulheres para (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Estes dados nos revelam uma 

expansão no número de casos de AIDS em 
 
mulheres, modificando assim o panorama inicial relacionado a esta síndrome, ampliando a possibilidade de 

sua disseminação para além do que 
 
vinha sendo esperado. Os esforços na busca de soluções na prevenção, tratamento e alívio dessas 

morbidades, esbarram justamente na visão 
 
histórica do problema, por este ser considerado como mais um problema de saúde pública que acomete 

também às gestantes. As especificidades 
 
dessas morbidades conduzem os profissionais de saúde a diagnosticar, tratar e acompanhar, dando 

"credibilidade" ao cliente. Os recursos 
 
diagnósticos e terapêuticos, utilizados visam contribuir para a eliminação de conseqüências a curto, médio 

e longo prazo. O reconhecimento da 
 
necessidade de ações terapêuticas precisa ser compatível com a evolução da doença, o que exige por parte 

do profissional buscar medidas 
 
adequadas para a resolução deste problema de saúde. Uma vez que a percepção dessas morbidades 

expressa problemas neste estado, é 
 
necessário também que a enfermeira ouça o cliente, podendo ter acesso a informações que são 

esclarecedoras sobre aspectos de sua vida que têm 
 
intercorrências na quebra da cadeia de transmissão e na possibilidade de cura. A atuação dos profissionais 

de saúde frente às questões que 
 
envolvem pessoas vivendo com HIV/AIDS e a abordagem feita junto a estas pessoas é de grande 

importância para o enfrentamento deste grave 
 
problema de saúde pública. Portanto, a AIDS é hoje uma epidemia que não diz respeito apenas a dimensão 

biológica, mas coloca todos nós frente a 

 

Endereço:   Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  
Bairro:  Centro CEP: 24.030-210 
UF: RJ Município: NITEROI  

Telefone: (21)2629-9189 Fax:  (21)2629-9189 E-mail:  etica@vm.uff.br 
    



156 
 

 
 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL  

FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 

 
Continuação do Parecer: 576.714 
 
 
situações relacionadas com as questões sociais e comportamentais, como o preconceito, o estigma e o 

abandono (BRASIL,2008). Exigindo dos 
 
profissionais de saúde uma formação ampliada para lidar com a complexidade imposta pela situação. Desta 

forma, entendemos que o preparo de 
 
profissionais de saúde para atender as demandas complexas de saúde desta população é imprescindível. O 

estudo de Lima (2005) sobre Teoria e 
 
prática docente sobre HIV/AIDS na graduação enfermagem, investigou os conteúdos teóricos e práticos em 

06 cursos de graduação em 
 
enfermagem do Rio de Janeiro com o objetivo de identificar conteúdos relacionados à HIV/AIDS e analisar 

as implicações da inclusão deste tema 
 
nos currículos. Revelou que esta temática ocorre no ensino quando o professor possui experiência de vida 

ou profissional relacionada à temática, 
 
sem, contudo ser uma exigência curricular da formação. Deste modo, a formação dos profissionais de 

enfermagem para lidar com pessoas vivendo 
 
com HIV/AIDS não está garantida para todos os estudantes de cursos de graduação. Acreditamos que este 

estudo irá contribuir na formação dos 
 
estudantes de graduação e residentes da área de saúde, e na práxis do profissional de saúde/preceptores 

referidos às pessoas que estão vivendo 
 
com o HIV/AIDS com vista a qualificação da atenção em 

saúde. Introdução:Tamanho da Amostra no Brasil: 23 
 
Acreditamos que este estudo irá contribuir na formação dos estudantes de graduação e residentes da área 

de saúde, e na práxis do profissional de 
 
saúde/preceptores referidos às pessoas que estão vivendo com HIV/AIDS com vista a qualificação da 

atenção em saúde. 

 
Objetivo da Pesquisa: 
 
Descrever como se desenvolve a preceptoria de estudantes de graduação e residentes da área da saúde 

no Serviço Ambulatorial Especializado em 
 
HIV/AIDS de um Hospital de Ensino. Identificar as estratégias utilizadas pelos preceptores para orientar os 

estudantes da área de saúde para 
 
enfrentar os desafios inerentes ao acompanhamento dos usuários de um Serviço Ambulatorial 

Especializado em HIV/AIDS de um Hospital de 
 
Ensino. Discutir medidas de promoção da interdisciplinaridade e a interinstitucionalidade no 
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Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/AIDS de um 

Hospital de Ensino 
 
Objetivo Secundário: 
 
Analisar o desenvolvimento da preceptoria no Serviço Ambulatorial Especializado(SAE) em HIV/AIDS de um 

Hospital de Ensino. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Riscos: 
 
O risco previsto para esta pesquisa decorre do fato da metodologia proposta promover algum tipo de 

constrangimento pessoal para os participantes 
 
observados e que serão entrevistados.O pesquisador responsável deverá cuidar para que a entrevista/ 

observação harmoniosa optando por não 
 
acirrar discussões que possam vir a expor publicamente qualquer que seja os envolvidos durante as falas. 

Todo participante da pesquisa será 
 
devidamente informado sobre o direito de interromper sua participação quando 

quiser. Benefícios: 
 
Acreditamos que este estudo irá contribuir na formação dos estudantes de graduação e residentes da área 

de saúde, e na práxis do profissional de 
 
saúde/preceptores referidos às pessoas que estão vivendo com HIV/AIDS com vista a qualificação da 

atenção em saúde. 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
Em atenção ao Parecer:556.599, de 14/02/2014, em que solicitamos o roteiro de entrevista para avaliarmos 

o teor da pesquisa, observamos que os pesquisadores atenderam a esta solicitação integralmente. 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Adequados às normas vigentes. 
 
Recomendações: 
 
Sem novas recomendações 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
Aprovado na versão atual 
 
Situação do Parecer: 
 
Aprovado 
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Necessita Apreciação da CONEP: 
 
Não 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
 
 
 

NITEROI, 01 de Abril de 2014 
 

 
Assinador por: 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ  
(Coordenador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço:   Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar  
Bairro:  Centro CEP: 24.030-210 
UF: RJ Município: NITEROI  

Telefone: (21)2629-9189 Fax:  (21)2629-9189 E-mail:  etica@vm.uff.br 
    



159 
 

 
 

 

 


