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RESUMO 

Introdução: A medicina baseada em evidências incorporou de forma definitiva a 
ciência à arte do ato médico, exigindo de cada ator envolvido neste cenário 
intermináveis horas debruçadas sobre as fontes de saber documentadas. Entretanto, 
se a incorporação destes saberes teóricos não for aliada ao desenvolvimento de 
competências específicas e de uma praxe reflexiva, humanística e em constante 
atualização, capaz de acompanhar as dinâmicas transformações impostas pela 
celeridade do conhecimento científico atual, essa ciência pode não só não ser 
resolutiva como culminar em intervenções iatrogênicas. Neste buscar por 
competências específicas, assumem papel relevante as horas dispendidas enquanto 
graduando em medicina nos serviços de atenção primária e hospitalares disponíveis, 
onde, via de regra, o graduando está em contato direto e sobre a orientação e/ou 
supervisão de um médico que, na grande maioria das vezes, não tem ligação formal 
com à atividade docente. Este encontro e construção do relacionamento 
trabalho/ensino/aprendizagem é feito de forma intuitiva e pode se tornar mais 
produtivo dependendo de vários fatores. Objetivos: Procurou-se discutir vários 
aspectos relacionados a essa construção, mais especificamente acerca dos saberes 
experienciais desse agente educacional, o médico clínico, analisando um dos modelos 
modernos de relacionamento aluno-mestre ao longo da graduação, o mentoring, para 
introduzirmos uma discussão de como a exposição a um programa formal pode 
moldar e contribuir para a construção do pool de saberes experenciais em educação 
que, em última análise, darão ou não a capacidade a este médico, sem relação formal 
com atividade docente, a condição necessária para poder educar com eficiência, 
especialmente quando ele se depara, por circunstâncias do trabalho assistencial, com 
a responsabilidade de participar de forma impactante na formação das novas 
gerações de médicos. Método: Trata-se de revisão sistemática realizada nas bases 
Scielo e Pubmed sobre o tema apresentado, para a qual se utilizou a combinação de 
diferentes descritores. Resultados: Evidência robusta de literatura, com forte nível de 
evidência, nos mostra o impacto positivo dos programas formais de mentoring na 
redução do burnout e na inclusão de minorias no ambiente acadêmico das faculdades 
médicas. Relacionamos os textos sobre formação de competências docentes 
específicas, descritas como saberes experiências que, sob a ótica de Maurice Tardiff, 
são obtidas com a prática em serviço e por meio da exposição à atividade docente 
dos alunos, atuando como mentores de alunos mais novos em um programa de 
mentoria formal. Utilizamos esta relação para propor a importância de se utilizar este 
efeito positivo do programa na mudança de perfil dos futuros médicos em relação ao 
comprometimento com formação de novas gerações de médicos. Conclusão. Os 
programas atuais de mentoring formais focam principalmente na redução do burnout 
e, para tal, são montados. Esta dissertação propõe uma mudança de paradigma, ao 
propor que os programas sejam constituídos com o objetivo principal de implementar 
saberes experienciais em docência informal para os alunos participantes, mediante a 
exposição deles a atividades como mentores de alunos mais jovens. Por meio dos 
saberes experienciais obtidos como mentores formaríamos futuros médicos 
supervisores mais comprometidos com a educação médica e com a formação das 
futuras gerações.  
 
Palavras-chave: Mentores; Estudantes; Medicina; Burnout, Ajustamento Social. 
  



 

ABSTRACT 

Introduction: Evidence-based medicine has definitively incorporated science into the 
art of medical practice, requiring every actor involved in this scenario to spend endless 
hours on documented sources of knowledge. However, if the incorporation of these 
theoretical knowledge is not linked to the development of specific competences and a 
reflexive, humanistic and constantly updating praxis capable of accompanying the 
dynamic transformations imposed by the celerity of current scientific knowledge, this 
science may not only not be resolutive but culminate in iatrogenic interventions. In this 
search for specific competences, the hours spent while graduating in medicine in the 
primary and hospital services available assume a relevant role, where, as a rule, the 
graduate is in direct contact and on the guidance and/or supervision of a doctor who, 
in the majority of the time, has no formal connection with the teaching activity. This 
encounter and construction of the work/teaching/learning relationship is done intuitively 
and can become more productive depending on several factors. Aims: The objective 
was to discuss several aspects related to this construction, specifically about the 
experiential knowledge of these educational agents, clinical physicians, analyzing one 
of the modern models of student-teacher relationship throughout the graduation, called 
mentoring, to introduce a discussion on how the exposure to a formal program can 
shape and contribute to the construction of the pool of expertise in education that will 
ultimately or not provide the ability of these physicians, without formal relation to 
teaching. This condition is necessary to enable them to be educated effectively, 
especially when, due to circumstances of care work, they are faced with the 
responsibility of participating in an impactful way in the formation of the new 
generations of doctors. Method: It is a systematic review carried out in the databases 
Scielo and Pubmed on the presented theme, for which the combination of different 
descriptors was used. Results: Robust literature evidence shows the positive impact 
of formal mentoring programs on reducing burnout and on the inclusion of minorities 
in the academic setting of medical colleges. The texts on training of specific teacher 
competences were listed. These competencies were described as experiential 
knowledge that, from the perspective of Maurice Tardiff, are obtained through the 
practice in service and through exposure to the teaching activity of the students, acting 
as mentors of younger students in a formal mentoring program. This list was used to 
propose the importance of using this positive effect of the program in changing the 
profile of future physicians in relation to the commitment with the formation of new 
generations of physicians. Conclusion: The current formal mentoring programs focus 
primarily on reducing burnout and they are set up to do so. This dissertation proposes 
a paradigm shift by proposing that the programs be constituted with the main objective 
of implementing experiential knowledge in informal teaching for the participating 
students by exposing them to activities as mentors of younger students. Through the 
experiential knowledge gained as mentors future medical supervisors more committed 
to medical education and to the training of future generations would be formed.  
 
Keywords: Mentors; Students; Medicine; Burnout; Social Adjustment. 

 
  



 

RESUMEN 

Introducción: La medicina basada en evidencias incorporó de forma definitiva la 
ciencia al arte del acto médico, exigiendo de cada individuo involucrado en este 
contexto, interminables horas debruzadas sobre las fuentes de saber documentadas. 
Sin embargo, si la incorporación de estos saberes teóricos no se alía al desarrollo de 
competencias específicas y a una praxis reflexiva, humanística y en constante 
actualización, capaz de acompañar las dinámicas transformaciones impuestas por la 
celeridad del conocimiento científico actual, esa ciencia puede no solo ser resolutiva, 
sino, culminar en intervenciones iatrogénicas. En esta búsqueda por competencias 
específicas, asumen papel relevante las horas que el graduando de medicina destina 
a los servicios de atención primaria y hospitalarias, donde, rutineramente, él está en 
contacto directo con el paciente y bajo la orientación y/o supervisión de un médico 
que, en la mayor de las veces, no tiene ligación formal con la actividad docente. Este 
encuentro y construcción de la relación trabajo/enseñanza/aprendizaje se realiza de 
forma intuitiva, pudiendo llegar a ser más productivo dependiendo de varios factores. 
Objetivos: Se intentó discutir varios aspectos relacionados a esa construcción, más 
específicamente acerca de los saberes de experiencias de este agente educacional, 
el médico clínico, analizando uno de los modelos modernos de relacionamiento 
alumno-maestro a lo largo de la graduación, el mentoring, para introducir una 
discusión de cómo la exposición a un programa formal pode moldar y contribuir a la 
construcción del pool de saberes de experiencias en educación que, en último análisis, 
harán o no capaz a este médico, sin relación formal con actividad docente, condición 
necesaria para poder educar con eficiencia, especialmente cuando se depara, debido 
a  las circunstancias del trabajo asistencial, con la responsabilidad de participar de 
forma impactante en la formación de las nuevas generaciones de médicos. Método: 
Se trata de una revisión sistemática realizada en las bases Scielo y Pubmed sobre el 
tema presentado, utilizándose la combinación de diferentes descriptores. 
Resultados: Evidencia robusta de literatura, con fuerte nivel de evidencia, nos 
muestra el impacto positivo de los programas formales de mentoring en la reducción 
del burnout y en la inclusión de minorías en el ambiente académico de las facultades 
médicas. Relacionamos los textos sobre formación de competencias docentes 
específicas, descritas como saberes de experiencias que, en la óptica de Maurice 
Tardiff, se obtienen con la práctica en servicio y a través de la exposición a la actividad 
docente de los alumnos, actuando como mentores de alumnos más nuevos en un 
programa de tutoría formal. Utilizamos esta relación para proponer la importancia de 
utilizar este efecto positivo del programa en el cambio del perfil de los futuros médicos 
en relación al compromiso con la formación de nuevas generaciones de médicos. 
Conclusión. Los programas actuales de mentoring formales enfocan principalmente 
en la reducción del burnout y para eso se montan. Esta disertación propone un cambio 
de paradigma, al proponer que los programas se construyan con el objetivo principal 
de implementar saberes de experiencias en docencia informal para los alumnos 
participantes, mediante su incorporación a las actividades como mentores de alumnos 
más jóvenes. A través de los saberes de experiencias obtenidos como mentores 
formaríamos futuros médicos supervisores más comprometidos con la educación 
médica y con la formación de futuras generaciones. 
 

Palabras-clave: Mentores; Estudiantes; Medicina; Burnout; Ajuste Social. 
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1 INTRODUÇÃO 

Meu primeiro contato com o ambiente acadêmico de Medicina deu-se em 1986. 

Sabia que nos primeiros tempos seria apresentada a disciplina de Anatomia Humana 

e imaginava encontrar uma dinâmica de ensino diferente daquela do ensino médio. 

Em uma época quando a internet não era sequer projeto para uso civil, imaginei um 

grande auditório onde o mestre em plano rebaixado daria aula prática para atentos 

alunos dispostos de forma circular em diferentes planos e o quadro negro e giz seriam 

coisas do passado.  

Mas não foi essa a realidade encontrada. 

Descobri com enorme decepção que o universo da teoria, as anotações em 

caderno, o discurso de “matérias da prova”, a avaliação pontual de data marcada, o 

estudo de véspera e o aluno como elo passivo na cadeia de transmissão do 

conhecimento continuariam a fazer parte da dinâmica de ensino dos anos vindouros.  

Esta realidade perdurou durante todo o ciclo básico – dissociado de qualquer 

contato clínico. 

Ao entrar no ciclo profissional, tive o primeiro contato com o hospital.  

Este se deu através de aulas práticas, ministradas em grupos de um a seis 

alunos orientados por um professor à beira do leito, quando então tivemos de 

experimentar a sensação do exame físico, da interação com o paciente, as 

perspectivas envolvidas na relação médico-paciente. 

Era fácil perceber pela desenvoltura dos mestres que aquela rotina de lidar com 

a doença e suas agruras, com as tristes histórias que ouvíamos, seriam a nossa rotina 

futura e, para tal, deveríamos estar preparados. 

Não me sentia no direito de arguir se seria normal aquele choque inicial, 

motivado pelo que tínhamos de humanidade em nós, com o receio intuitivo de que 

fosse interpretado como manifestação de fraqueza, de falta de aptidão. 

Esta dúvida só se dissiparia com a constatação de que em muitos de meus 

colegas de classe o efeito havia sido ainda mais intenso, o qual fora contrabalanceado 

pela incrível certeza que tínhamos acerca da profissão que escolhemos e pela 

percepção de alguns professores sobre todo este processo, cujas inciativas especifica 

o pouco, mas valioso auxílio para minimizar o efeito, mesmo sem estar contemplada 

a tarefa de suporte emocional aos alunos em suas atribuições curriculares. 



14 

Aqueles que, diferente de mim e da maioria dos estudantes, tinham em casa 

ou na família médicos ou profissionais de saúde para os acolherem nesta passagem, 

o fizeram de forma muito mais tranquila. 

Isso poderia ter sido diferente. 

O choque inicial logo teve de ser superado pela percepção de que teríamos de 

dar conta de absorver o máximo durante o pouco tempo que dispúnhamos, pois logo 

adiante estaríamos nós, sozinhos, a tomar decisões que teriam implicações na 

sequência de vida de pacientes. 

Entretanto, a figura do grupo à beira do leito, o pouco tempo disponível e o 

desgaste do paciente nestas circunstâncias, fez com que, intuitivamente, nós, os 

graduandos de medicina, percebessem que se quiséssemos desenvolver 

competências específicas, deveríamos buscar um outro ambiente, em paralelo com o 

que a universidade oferecia, para desenvolvermos os saberes médicos que 

buscávamos.   

Foi quando consegui um estágio não remunerado em um serviço de terapia 

intensiva de um hospital privado, localizado no município de Niterói, à época ligado à 

rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Não conhecia o ambiente de trabalho, não tinha qualquer informação quanto 

ao dia que seria o meu plantão e, o mais importante, não sabia quem seria o médico 

ao qual eu estaria ligado nesta rotina de trabalho-aprendizagem, nem sua formação, 

seu interesse em compartilhar seus conhecimentos, sua disponibilidade e disposição 

para ensinar-me. 

Contabilizei até o final da graduação seis estágios extracurriculares, cinco deles 

realizados em hospitais do SUS ou ligados à rede de assistência privada e um em 

hospital militar. À exceção de um estágio, em nenhum outro tive como chefes de 

plantão médicos diretamente ligados à atividade docente. 

Oscilei entre médicos supervisores que trocaram horas que poderiam ter sido 

usadas para descanso vespertino por sessões clínicas improvisadas sobre temas 

pertinentes relacionados a casos clínicos vividos, demonstrando muitas vezes mais 

disposição pelo ensinar do que os próprios alunos em aprender, e médicos 

supervisores que não se constrangeram em enxergar os acadêmicos apenas como 

força de trabalho, dando-lhes responsabilidades que não deveriam ser deles, sob a 

égide da falta de obrigação em desempenhar atividades educativas, dado que não 

recebiam remuneração específica para tal. 
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Por que esses médicos, após terem passado por todo o processo descrito 

acima, pareciam mostrar-se tão insensíveis quanto à nobre atividade de transmitir aos 

mais jovens os conhecimentos que poderiam significar tanto para a saúde dos 

pacientes que eles juraram proteger? Por que eles pareciam tão distantes da 

percepção óbvia do quão produtivo é o ensinar para quem ensina? 

No meu primeiro plantão como médico, percebi a relevância dos saberes 

específicos adquiridos durante os estágios de campo na minha prática diária, assim 

como descobri que entre os médicos de mesma fase de formação, a qualidade do 

serviço prestado na assistência estava diretamente relacionada à soma entre a 

qualidade dos estágios durante a graduação e o seu desempenho acadêmico durante 

o curso. 

Concluí, a partir das minhas experiências e de meus pares, que havia a 

necessidade de se compreender melhor este ator - o médico supervisor de 

acadêmicos em estágios - tão importante no processo de aprendizagem das futuras 

gerações de médicos. 

Embora algumas habilidades possam ser adquiridas em workshops e em sala 

de aula, a orientação individualizada e experiente no ambiente de atuação prática 

durante o processo de aprendizagem, isto é, nos ambientes de atendimento médico 

em seus diferentes níveis de complexidade, é essencial para se atingir um resultado 

mais robusto (FLEMING et al., 2015). 

No Brasil, imediatamente após concluir a graduação, o profissional médico está 

apto a prescrever, que lhe confere poder e papel preponderante no desfecho clínico 

de múltiplos pacientes com demandas de diferentes níveis de complexidade. 

Pela legislação brasileira, diferente do que ocorre em outros países, a obtenção 

de um diploma de medicina em uma segunda-feira já te coloca em possibilidade de, 

na terça-feira, decidir e atuar, sem obrigatoriedade de supervisão, sobre a vida de 

outrem, mesmo que ao longo da graduação nunca tenha sido exposto à atuação 

médica supervisionada fora do ambiente protetor da academia.  

Isto muito antes de poder ter recebido em complementação de sua formação 

através de uma pós-graduação latu-sensu, a orientação formal de um preceptor 

médico. 

Nesse contexto, é indispensável que se dê a este ator, o staff clínico sem 

relação direta obrigatória com a docência, a real importância no que diz respeito a sua 
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formação e capacitação educacional, além de criarmos instrumentos eficazes que 

garantam e regulem seu comprometimento com tal atividade.  

1.1 Agentes educacionais e suas definições 

Quando buscamos definir conceitualmente o modo de atuação deste médico, 

encontramos uma situação de conflito em relação a sua definição funcional, à luz das 

regras de nomenclatura existentes atualmente para os agentes educacionais 

habituais. Vide Quadro 1. 

1.1.1 Preceptor 

Compreende-se como preceptor todo profissional que atua como facilitador da 

inserção do recém-graduado no ambiente de trabalho, mas que não está diretamente 

vinculado à academia (BOTTI; REGO, 2008). 

Na literatura também se atribui o título de preceptor ao docente formal envolvido 

em atividades curriculares à beira do leito, com um pequeno grupo de estudantes 

graduandos ou graduados. 

Sendo assim, poderíamos definir que, independentemente da área de atuação, 

seja na graduação ou pós-graduação, o preceptor é o staff, docente ou não, que 

estreita a distância entre o aprendizado teórico e a prática, coordenando a aplicação, 

em campo, de conhecimentos específicos teóricos recebidos, ajudando o 

preceptorado a desenvolver habilidades específicas.  

Segundo o Artigo 1º da Resolução CNRM nº 005, de 08 de junho de 2004: 

O cargo de preceptor/tutor de programa de Residência Médica será exercido 
por médico com menos de 10 anos de conclusão de curso de graduação, 
portador de certificado de Residência Médica expedido há menos de 5 anos 
e que tenha elevada competência profissional e ética, portador de título de 
especialista na área afim, devidamente registado no Conselho Regional de 
Medicina ou habilitação ao exercício de docência em Medicina, de acordo 
com as normas legais vigentes.           

Como vimos, a resolução restringe o uso do termo preceptor aos profissionais 

médicos que atuam nos programas de residência médica que, de certa forma, 

formalizou o entendimento acerca do significado da palavra preceptor nesse contexto.  

Pelo exposto, dada a natureza da relação nos casos acima descritos, talvez 

seria possível considerarmos estar diante de uma relação de preceptor-aluno nos dois 

cenários acima descritos.  
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1.1.2 Tutor 

O termo tutor ganhou ênfase a partir da introdução de novas técnicas 

pedagógicas denominadas como ativas, em especial o Aprendizado Baseado em 

Problemas (BOTTI; REGO, 2008), metodologia de aprendizado que preconiza que o 

discente deixe de ser um receptáculo passivo do conhecimento generosamente “ 

doado” por um docente e passe a ser ator ativo na busca do conhecimento, tornando-

se protagonista do processo de aprendizagem, no qual ele terá a orientação de um 

tutor que o acompanhará.   

Nas universidades do Reino Unido, especialmente em décadas passadas, 

compreendia-se tutor como sendo um professor responsável por acompanhar o 

desenvolvimento do curso e dos alunos, orientando-os individualmente ou em grupos 

e ajudando-os na busca do conhecimento. 

A partir dos anos 1960, com o surgimento dos centros de pós-graduação, 

aparece o conceito de tutor clínico como sendo o profissional responsável por 

coordenar e desenvolver o programa, assegurando a boa aprendizagem e a 

qualificação docente (BOTTI; REGO, 2008). 

1.1.3 Supervisor 

Para os americanos, supervisor é o termo que se usa para designar o 

profissional que tem por função zelar pelas boas práticas laborais em um ambiente de 

trabalho. É função exercida normalmente por profissional com experiência específica 

na área ou notório saber. Nesse sentido, assumir a função com maior viés de 

fiscalização que de educação, a qual fica em segundo plano. Entre os termos aqui 

debatidos, talvez este seja o mais distante do que se poderia usar para designar a 

função que se deseja investigar neste trabalho (BOTTI; REGO, 2008). 

Os europeus, por sua vez, atribuem ao termo supervisor uma conotação mais 

pessoal em detrimento do aspecto de qualificação técnica. Seria, para eles, o 

profissional que dá suporte ético e atitude reflexiva das atividades do dia a dia, 

especialmente na área de saúde. Esta compreensão se aproxima daquela atribuída o 

mentor (BOTTI; REGO, 2008). 
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1.1.4 Mentor 

Mentor é o termo concedido ao profissional mais experiente, com habilidades 

para orientar e tutorar os mais jovens, não apenas no que concerne aos aspectos 

técnicos, mas também aos éticos e humanitários, e de fornecer aconselhamento 

profissional e pessoal (FREI; STAMM; BUDDEBERG-FISCHER, 2010). 

Nesse entendimento, que tipo de formação teríamos que implementar para 

obtermos mentores da melhor qualidade? 

Independente das respostas, o que sabemos é que o profissional que 

queremos deverá ter as características descritas anteriormente. 

Para se atingir o objetivo de se ter um profissional ligado à assistência com 

interesse e competência específica para ensinar, transmitir saberes específicos e 

servir de exemplo de uma prática ética e humanitária, mentorando as novas gerações 

de médicos e assumindo seu papel educativo, será preciso determinar a melhor 

estratégia para conferir aos nossos novos médicos competências específicas que o 

instrumentalizem. Competências que o conscientizem de que proteger a saúde dos 

nossos pacientes não é só atuar com correção e ética, é ter a cultura da práxis - 

reflexão e aprendizagem no/para o trabalho, que contribua para a pactuação do 

processo de ensino-aprendizagem nos diferentes ambientes de atuação profissional 

no SUS, tal como apregoa a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS).  

Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, 
os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade 
e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras 
gerações de profissionais, mas proporcionando condições para que haja 
benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, 
inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, 
a formação e a cooperação por meio de redes nacionais e internacionais 
(BRASIL, 2001).  
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Quadro 1. Características dos atores envolvidos com atividade prática 
educacional em medicina. Rio de Janeiro, 2016 

Tipo de atividade Ligação institucional Nível de formação Principal função 

Preceptor Formal Staff graduado 

Atua como 
facilitador entre o 
aprendizado teórico 
e o prático 

Tutor Informal Staff graduado 
Orienta os alunos 
nas práticas de 
aprendizagem ativa 

Supervisor Formal/Informal Staff graduado 

Fiscaliza as boas 
práticas de medicina 
no ambiente de 
trabalho 

Mentor Formal/Informal 
Staff graduado ou 
Peer graduando 

Orientar, tutorar nos 
aspectos técnicos, 
mas também nos 
aspectos éticos, 
humanitários, 
profissional e 
pessoal. 

Fonte: Elaboração própria. 

1.2 Objeto do estudo 

Estudar os impactos positivos de um programa de mentoring em um ambiente 

de faculdade de educação médica, especificamente no que diz respeito a fornecer 

competência específica em educação aos mentorados, promover inclusão e reduzir o 

burnout e, dessa forma, instrumentalizar o futuro staff, torná-lo apto a, de forma 

competente e comprometida, produzir umas práxis em seu ambiente de trabalho 

assistencial, assumindo seu papel no projeto de Educação Permanente em Saúde 

(EPS). 

1.3 Questões norteadoras 

Como o mentoring, enquanto mecanismo formal de interação mestre-aluno 

durante a graduação, poderia instrumentalizar o futuro médico com saberes e 

competências em educação, mesmo sem constituir-se por si só uma formação 

específica em educação? Como implementá-lo formalmente em uma escola médica? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo geral 

Apresentar um programa formal de mentoring em escolas médicas e seus 

impactos. 

1.4.2 Objetivos específicos 

▪ Analisar a dinâmica da construção da relação médico-acadêmico de medicina 

em estágio em um hospital do SUS;  

▪ Realizar revisão sistemática em bases nacionais e internacionais sobre 

mentoria e seus impactos positivos no ensino médico; 

▪ Identificar as falhas relacionados à prática educativa no campo médico 

assistencial e o impacto de intervenções que possam tornar esta prática 

comprometida com o fortalecimento do SUS no âmbito hospitalar;  

▪ Avaliar o programa formal de mentoring como instrumento eventual para a 

melhoria da relação entre o profissional médico e o acadêmico estagiário no 

âmbito hospitalar, na perspectiva da otimização do aprendizado no campo, da 

educação permanente e do fortalecimento do SUS. 

1.5 Justificativa do estudo 

A qualidade do médico que será disponibilizado na assistência à população 

está diretamente relacionada a saberes específicos, obtidos por meio de aulas 

teóricas e atividades práticas formais oferecidas pelo curso de graduação, assim como 

por meio de estágios extracurriculares, nos quais o graduando tem contato com a 

rotina da assistência, com as relações de trabalho, suas dificuldades e suas 

competências específicas. 

Nestes estágios, estes graduandos desempenham atividades assistenciais, 

normalmente orientadas por médicos com diferentes níveis de formação relacionados 

ao serviço e quase sempre sem ligação com a atividade docente formal. 

Este tipo de orientação, em que os médicos especialistas exercem em sua 

rotina assistencial, mesmo que involuntariamente, atividade de supervisão a 

graduandos de medicina, é tão diversa que defini-la como mentoria, tutoria, 

supervisão ou preceptoria exigiria análise caso a caso. De tal modo, podem não ser 
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definitivamente classificadas como o que denominamos de preceptoria e/ou mentoria, 

dependendo do tipo de relacionamento, grau de integração e comprometimento de 

ambas as partes na relação ensino-aprendizagem. 

Pouco se obtém na literatura sobre o atual estado da arte em relação ao 

conhecimento sobre a visão desse profissional sobre o seu papel educativo, sua 

responsabilidade para com essa atividade, seu grau de formação específico para 

desempenhá-la, seu grau de satisfação em relação a essa atividade e de seu 

entendimento no que diz respeito a como capacitar-se para desempenhá-la com 

qualidade. 

1.6 Relevância do estudo 

Qualificar, instrumentalizar, dar competências educativas mesmo que não 

formais a todo profissional hospitalar ligado à assistência em saúde no SUS, dado que 

os hospitais também são ambientes de ensino, é etapa fundamental para a melhoria 

da qualidade da relação médico-aluno, tão importante para a formação desse 

profissional. 

Nesse sentido, é relevante discutir o tipo de experiência de relação mestre-

aluno e de aluno-aluno, que o graduando pode ser exposto ainda na academia, e que 

poderia transformá-lo em um profissional com saberes experiências em educação a 

serem utilizadas no futuro durante as suas atividades assistenciais.  

Estágios supervisionados produtivos constituem-se em uma poderosa 

estratégia de integração ensino-prática e servem como oportunidade para os 

graduandos ingressarem nas atividades assistenciais cotidianas inerentes à prática 

médica, com supervisão e segurança. 

Como a relação orientado-orientador é de troca e não de repasse, estabelecê-

la de maneira efetiva e com qualidade será produtivo para os dois braços da estrutura: 

teremos acadêmicos com mais desenvoltura prática e médicos seniores com mais 

qualidade assistencial. 

É importante que a desigualdade de acesso ao que se configura como mentoria 

informal - em cujo âmbito as relações são forjadas espontaneamente pela afinidade 

de profissionais e alunos, o que provoca, muitas vezes, prejuízo para as minorias sub-

representadas por aspectos étnicos, raciais, econômicos ou de gênero, intensificado 

pela forma plural de acesso às vagas nas faculdades médicas implementada pelo 

regime de cotas - seja minimizada pela formalização do programa de mentoria. 
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As transformações que o graduando em medicina sofre em sua personalidade 

ao longo do curso médico, especialmente na transição do ciclo básico para o 

profissional, têm sido negligenciadas ao longo dos anos e talvez representem a 

principal causa de burnout entre os alunos. 

1.7 Contribuição do estudo 

Este estudo, ao identificar as estratégias de capacitação educativa não formais 

durante a graduação, através das várias formas de interação aluno-mestre-aluno, 

poderá orientar para adoção de estratégias constitucionais específicas. E, ao otimizar 

a capacidade educativa dos recursos humanos disponíveis relacionados à assistência 

médica, promoverá efetivamente a melhoria da qualidade dos recursos de 

aprendizado, hoje disponíveis, para as futuras gerações de médicos, melhorando, em 

última análise, a qualidade dos serviços médicos hoje prestados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O médico como agente educativo 

O médico não docente formal como agente educativo 

Cenário 1. Acadêmico de medicina - quinto ano – ainda em busca de novos 

horizontes que balizem a sua opção de atividade médica futura, presta concurso 

público para estágio não remunerado em serviço de terapia intensiva. Como foi o 

primeiro colocado no concurso, ganha o direito de escolher o dia de plantão – 24 

horas. A opção: terça-feira – o dia de folga na faculdade. Ao chegar ao primeiro 

plantão apresenta-se ao médico. Um profissional sem experiência docente formal, 

mas com 20 anos de serviço em terapia intensiva e que já esteve na supervisão ao 

menos uma dezena de estudantes na mesma situação. Após as apresentações 

formais, segue-se a primeira orientação recebida: “O plantão costuma ser tranquilo 

aqui. Chegue cedo, colha as gasometrias, escolha metade dos pacientes para ver que 

eu vejo a outra. Às 11 horas passa a rotina médica e nós discutimos os casos, que 

devem estar prontos. À tarde acontecem os procedimentos – punção venosa, 

tomografias, Swan-Ganz, etc. Caso haja procedimentos a serem realizados, você vai 

ver e vai acabar aprendendo. O estágio aqui é bom, acho que os outros gostaram”. 

Cenário 2. No mesmo concurso passou outra acadêmica não tão bem 

classificada e, por isto, não pode ficar no dia que desejava. Sequer sabe se vai poder 

conciliar seus horários para concluir os 12 meses de estágio. No dia da apresentação 

uma agradável surpresa. A médica do plantão, também sem experiência docente 

formal, concluiu a graduação há 10 anos e trem três filhos. Logo a acadêmica percebe 

que vai poder usá-la como modelo de mulher que pode conciliar o binômio família-

profissão que tanto lhe preocupara e que pesa inclusive na opção da escolha da 

especialidade. Após uma rápida conversa inicial e das apresentações formais, a 

médica questiona a acadêmica se ela já fez sua opção por especialidade. Ante a 

dúvida demonstrada, a médica minimiza a ansiedade identificada na acadêmica e a 

orienta a preocupar-se em apenas formar-se como boa médica: “médica primeiro, 

especialidade depois”. Na sequência, questiona se ela mesma já tem algum 

conhecimento específico na área de terapia intensiva: “nenhum”, rebate a mais jovem, 

para logo em seguida receber uma lista completa de material e fonte literária para 

estudo em casa, com agendamento de discussão dos temas em datas futuras. Depois 
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é orientada a não evoluir os pacientes sozinha em um primeiro momento, mas sim 

acompanha-la durante a evolução dos pacientes para aprender a rotina de exame e 

de procedimentos: “Não tenha ansiedade! Na medida em que eu perceber sua 

evolução, você paulatinamente vai começar a fazer as suas próprias evoluções e 

procedimentos”. 

O que há em comum nestes dois cenários? O espaço físico, a forma de 

ingresso ao estágio (concurso público), a forma aleatória de construção da relação 

acadêmico-profissional, seguindo a ordem de classificação. 

O que há de diferente? Em apenas um deles temos o profissional clínico como 

o agente educacional que queremos, comprometido, mesmo que intuitivamente, com 

as diretrizes da educação permanente do SUS. 

Será que o que nos resta é desejar que intuitivamente os nossos graduandos 

superem por si só as adversidades da transição ciclo básico - ciclo profissional e a 

superem? Que venham a adquirir, por pura sorte ou circunstância pessoal, as 

competências que o permitirão, no futuro, a ter uma atitude semelhante ao do 

profissional do segundo exemplo? 

Ou será que o modelo de mentoria poderia instrumentalizar nossos futuros 

médicos a assumir um comportamento semelhante ao de um mentor, tão 

precisamente caracterizado no segundo exemplo? Poderia a mentoria ser formalizada 

em nossas escolas médicas, para que naturalmente os conhecimentos adquiridos 

durante a exposição a esta experiência venham a ser reproduzidos pelos mentorados 

quando estes se tornarem médicos? 

Os profissionais médicos objetos destes exemplos têm atividades educacionais 

que se confundem entre si nas definições apresentadas. Em muitos momentos eles 

atuarão ora como mentores, ora como preceptores e ora como ambos ou até como 

supervisores.  

Será que pelo aparente envolvimento que transcendeu o aspecto acadêmico e 

médico poderíamos definir que, no cenário 2, há uma relação entre mentor e 

mentorado? Será que em uma relação deste tipo o caráter temporal fixo de um ano 

excluiria esta relação que definimos como mentor e mentorado? Ou será que estágios 

motivados por aquisição de objetivos específicos para obter-se competências em 

campo, inclusive com instrumentos já validados de avaliação de resultado, como as 

normas orientadoras da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e as diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre processos e competências para a formação 
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em cardiologia (SOUSA et al., 2011) para os programas de residência médica 

credenciados por esta instituição, possam sem considerados com mentoring do tipo 

funcional? 

Na literatura internacional fica clara a confusão que se faz em relação aos 

termos, como em alguns trabalhos que claramente se referem a atividades 

educacionais que preenchem todos os critérios para o que poderia se chamar de 

mentor, mas na verdade o agente é referido como supervisor (GIROUX et al., 2016). 

Treinamento clínico efetivo é essencial na educação clínica, mas raramente os 

médicos envolvidos com esta atividade recebem treinamento formal. Treinamentos 

formais curriculares que visam o aperfeiçoamento destas competências específicas 

são, via de regra, entediantes e requerem tempo e dinheiro com resultados não ótimos 

(YANG et al., 2014).  

Faz-se importante o que reconhecemos como docência instintiva, a qual 

permite aos clínicos em campo integrar e promover o treinamento eficaz na sua prática 

clínica. Esta abordagem é similar aos componentes do ciclo experimental de 

aprendizagem de Kolby, quais sejam: experiência concreta, observação reflexiva, 

conceptualização abstrata e experimentação ativa e seus correspondentes na 

dinâmica de trabalho médico, os elementos do processo de cuidado – história e exame 

físico –, elaboração das hipóteses diferenciais, diagnóstico final, manuseio clínico e 

seguimento (YANG et al., 2014).  
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Figura 1. Ciclo experimental de aprendizagem de Kolby 

 
Fonte: Adaptado de Yang et al., 2014 
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aprendizagem devem guiar e motivar os participantes individuais através das sessões 

de reflexão, de briefing, promovendo o empoderamento dos alunos e estimulando-os 

a pôr em xeque seus próprios hábitos e crenças. Para tal, os aprendizes devem se 

sentir seguros e a salvo, confiantes de fazer o que poderíamos chamar de exploração 

clínica. 

Um treinamento com um time multidisciplinar, com diferentes níveis de 

expertise, atuando no seu ambiente regular de trabalho, propicia a inserção no cenário 

de variáveis fisiológicas, que são mandatórias para introdução das condições sociais 

necessárias às experiências de aprendizagem. 

Este aprendizado deve ser repetido no dia a dia do trabalho como uma cultura, 

onde continuamente o desempenho passa por autoavaliação, em busca de uma 

mudança de paradigma. 

Neste sentido, consideramos que, independente da clara atribuição do 

preceptor e/ou supervisor envolvido na atuação do médico nos dois cenários 

apresentados anteriormente, e levando em conta o que desejamos e entendemos ser 

uma relação entre profissional e estagiário de cumplicidade e complexidade em 

relação aos objetivos finais do estágio em si, o caráter compromissado e global da 

visão de responsabilidade do orientador por seu estagiário e a definição de preceptor 

apresentada pela legislação vigente, o profissional médico do segundo exemplo seria 

a figura do mentor, sendo o estágio por período definido ou não, mas com objetivos 

claros em relação às competências a serem adquiridas. Ainda nessa compreensão, o 

cenário 2 apresenta uma relação de mentoring do tipo funcional (PEREZ-MILENA et 

al., 2012), quando além de competências específicas em campo, o estagiário obtém 

orientação, aconselhamento, um ensino baseado na ética e na importante atitude 

autorreflexiva da prática diária. 

Trainees podem ou não ser cientes de sua falta de competência específica, 

sendo o segundo grupo o mais propenso a criar condições de iatrogenia. Uma 

formação adequada será aquela que provenha os princípios que formem trainees 

sendo estudantes com autorregulação de aprendizado, ou seja, aqueles que com 

atitude reflexiva no dia a dia irão dimensionar sua capacidade e habilidade, limitando 

danos e promovendo o aumento da segurança dos pacientes (BYRNES; 

CRAWFORD; WONG, 2014). 

Tendo isso em vista, vamos nos aprofundar na relação mentor-orientado e nos 

aspectos relacionados à sua construção. 



28 

2.2 Saberes experiências e competências 

Aprendemos com Tardiff (2014), pesquisador canadense conhecido 

internacionalmente, professor titular da Universidade de Montreal, onde dirige o mais 

importante centro de pesquisa canadense sobre a docência, que o docente mobiliza 

competências específicas em sua atividade diária, as quais ele obtém de várias 

formas aparentemente antagônicas na visão de muitos centros de pesquisa em 

educação pelo mundo. 

O saber docente é plural e heterogêneo, oriundo, portanto, de várias fontes. 

Seriam estes os saberes teóricos, aqueles que adquirimos com treinamento formal, 

chamados de científicos ou eruditos, e os de natureza artesanal, construídos 

internamente a partir de nossa prática cotidiana. 

Em sua obra, Tardiff (2014) tece sobre a possibilidade de que estas 

competências possam ser explícitas, discursivas ou talvez implícitas e intuitivas. Os 

agentes educacionais são instrumentalizados com competências através da formação 

docente específica, da convivência e com a prática. 

No mundo acadêmico em medicina, é habitual a hipervalorizarão dos 

conhecimentos técnicos específicos nas diferentes especialidades ou do domínio 

sobre a matéria curricular, o que muitas vezes resulta em profissionais quase sempre 

com formação técnica específica no tema a ser lecionado, mas pouco preparado para 

as práticas pedagógicas. 

Tardiff (2014) chama a atenção para o papel do que ele chama de professores 

de profissão e sua importância sobre a formação dos demais docentes. Transportando 

sua tese ao nosso cenário com médico em ambiente assistencial, agente educacional 

final da interação com nosso acadêmico em estágio neste ambiente, nos faz concluir 

que se quisermos transformar nossos ambientes de assistência em cenários ideais de 

ensino-aprendizagem em consonância com as diretrizes da PNEPS, não bastará 

qualificarmos os médicos como tecnicamente competentes. Para garantirmos uma 

atitude de práxis e de comprometimento com a formação de novos médicos, teremos 

que instrumentalizá-los com saberes experiências na arte de saber transmitir 

conhecimento. 

O mesmo autor critica a visão tecnicista sobre o saber docente focada 

exclusivamente nas ciências da didática, da pedagogia ou do ensino, e deixa clara a 

sua compreensão de que o saber docente depende e deve ser analisado sob a ótica 
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do ser docente, ou seja, da pessoa do docente, do meio em que ele está inserido e 

como ele reage a este meio. 

O saber é moldado pela convivência com seus pares no cotidiano do trabalho. 

O saber experiencial é colocado pelos próprios docentes como a base do saber 

docente. Mas, tanto na obra de Tardiff (2014), quanto na rotina diária da prática 

médica, nota-se a desvalorização do saber docente em relação a outros saberes 

acadêmicos, sendo a primeira, segundo o pesquisador, uma preocupação especial 

em relação à eficiência educacional. 

O seu saber é legitimado e a si transferido por todo um sistema institucional, 

escola, secretaria de saúde, etc., ou seja, não é criado apenas pela capacidade 

cognitiva do professor, mas lhe é ensinado. E o objeto sobre o qual o professor atua 

é um ser social, o aluno, daí vivencia-se uma troca continuada de experiências com a 

convivência  

A ciência relacionada ao ensinar muda e molda-se seguindo as transformações 

sociais. Nesse sentido, as competências específicas de cada professor são moldáveis 

ao longo de sua carreira e sua vida pessoal. 

Tardiff (2014) define que apesar de toda a influência social acima descrita, o 

saber docente também é intrínseco do professor, sua expressão cognitiva, seu 

conhecimento próprio, interagindo com e onde ele está inserido. Os saberes, muito 

mais que expressões cognitivas, são moldados em relações mediadas pelo trabalho, 

que instrumentalizam os docentes para resolver as situações cotidianas. De tal forma, 

a evolução do saber do professor não se dá apenas em sua vida escolar pregressa à 

sua formação docente, mas também ao longo da carreira. 

Tais saberes são hierarquizados, segundo Tardiff (2014). Para ele, os saberes 

adquiridos nas práticas do trabalho têm maior importância, pois são considerados 

como fundamentos, alicerces de todo saber. Isto pois, pelo ato de a natureza do 

trabalho ser interativa entre professor-professor e professor-aluno, o docente sofre 

influências desse ambiente. 

Como grande legado da obra de Tardiff (2014), e talvez mais relacionada à 

situação-problema aqui estudada, destacamos a ideia de que existem transformações 

necessárias na formação dos professores que levam em conta a formação técnica 

tradicional, mas também, e cada vez mais, os saberes cotidianos adquiridos. 
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3 METODOLOGIA 

Iniciamos a nossa imersão no tema, ainda no ano de 2014, nos debruçando 

sobre a preocupação geradora dessa pesquisa, qual seja: entender a relação entre o 

médico clínico sem relação formal com a docência e o aluno estagiário no ambiente 

ensino-aprendizagem que ocorre nos hospitais da rede SUS. 

Os hospitais, antes relegados a ambientes usados apenas para isolar pacientes 

com doenças infectocontagiosas e lugar para morrer, passam a desempenhar 

importante papel na formação médica a partir do século XVIII. Por isso é mandatório 

que tais ambientes, assumidos primariamente como destinados à assistência, 

assumam de forma definitiva e completa a sua condição de espaços de aprendizado, 

envolvendo profissionais de todos os níveis de formação. 

Mas a realidade da maioria das unidades ligadas à rede de atendimento do 

SUS não é esta. 

Segundo a Resolução CNE/CES nº 3, de 20 de junho de 2014, que institui as 

Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Medicina: 

os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua 
formação, quanto na prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem 
aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 
educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, 
mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os 
futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando o 
desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a 
cooperação por meio de redes nacionais e internacionais. 

Antes de buscarmos entender como instrumentalizar os profissionais com 

saberes de experiências que os habilite a desempenhar papel de educador, 

procuramos entender melhor a relação estabelecida entre aluno e preceptor 

tipificando-a, isto é, classificando-a como uma das relações conhecidas entre alunos 

e agentes educacionais que não são docentes formais.  

A partir de literaturas com a quais já tínhamos contato prévio, como a de Botti 

e Rego (2008) e Frei, Stamm e Buddeberg-Fischer (2010), desenvolvemos as 

perguntas guia da revisão apresentada nesta dissertação: seria o mentoring a relação 

ensino-aprendizagem ideal para se obter médicos com habilidades e compromisso 

educacionais? A formalização do programa de mentoria formal seria a resposta para 

estender o benefício do mentoring a todos os alunos e consequentemente aos nossos 

futuros médicos? 
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As relações de estágio mais proveitosas e produtivas que presenciei ao longo 

de minha carreira médica foram as construídas ao estilo mentoring, sempre sem 

qualquer relação formal com a instituição formadora e, em algumas situações, 

construídas por interesses pessoais. 

Em busca do delineamento final das perguntas do trabalho e tendo contato com 

narrativas sobre o tema (CHAVES et al., 2013), chegamos, enfim, ao modelo de três 

respostas a serem levantadas com esta pesquisa: O papel do mentoring formal na 

aquisição de competências educativas, na inclusão no ambiente acadêmico e na 

redução do burnout. 

Estabelecido isto, buscou-se entender melhor a estrutura do mentoring e, para 

tal, foi realizado um levantamento bibliográfico em bases nacionais e sites de busca 

acerca da experiência nacional em mentoring formal.  

Trata-se, portanto, de uma revisão sistemática da literatura. Foram 

pesquisados textos e referências que versam sobre aspectos relacionados à 

instrumentalização por competências em educação, ao impacto do programa de 

mentoria sobre as minorias dentro da comunidade acadêmica, ao burnout entre os 

graduandos e recém-graduados em medicina, e à implementação dos programas 

formais de mentoring, seus problemas e facilitadores. 

As referências encontradas foram analisadas quanto à qualidade. O critério de 

inclusão considerado foi a presença dos descritores Mentores; Estudantes; Medicina; 

Burnout, Ajustamento Social, de forma singular ou combinados. Foram excluídos os 

artigos que não abordavam especificamente um dos aspectos objetos desta revisão, 

isto é, aqueles cujo tema principal fosse a tutoria, supervisão e/ou preceptoria; os que 

tenham sido escritos antes de 2010, salvo se fosse de absoluta relevância para o 

tema, avaliada pela recorrência em citações nas referências incluídas; e aqueles não 

focados em análise de dados empíricos. 

A partir dos resultados dessa revisão, percebeu-se que, apesar de obtermos 

dados sob a estruturação de alguns programas, com menção às suas finalidades, não 

se verificaram relatos de avaliações formais e de resultados práticos, tampouco de 

análise custo-efetividade ou de produtividade real. 

Optou-se, então, por recorrer à literatura internacional e iniciamos pesquisa no 

diretório Pubmed da US National Library of Medicine National Institutes of Health. Para 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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tanto, selecionamos termos de busca nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)1, 

quais sejam: mentores, estudantes, medicina, burnout e ajustamento social. 

Iniciamos a pesquisa bibliográfica valorando a combinação de dois ou mais 

descritores que atendessem especificamente às nossas perguntas de pesquisa, por 

meio da string de busca “and”. Na Pubmed partiu-se da limitação temporal de 

publicação que compreendia os últimos cinco anos, ou seja, de 2010 a setembro de 

2014. Posteriormente, a busca foi atualizada até julho de 2016.  

Na base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), iniciou-se a 

pesquisa com os descritores “mentores” e “medicina”, por meio da qual quatro 

referências, publicadas entre 2009 e 2016, foram encontradas. Dessas, três que se 

referiam ao mentoring foram selecionadas. Com os descritores “mentores” e “burnout” 

não foram recuperadas referências. Com os descritores “mentores” e “inclusão 

educacional”, uma referência foi arrolada, mas descartada por não se tratar do 

universo da medicina. 

Na base Pubmed, com o descritor “mentoring”, foram obtidas 4.495 referências 

publicadas nos últimos cinco anos. Refinamos a busca com os cruzamentos 

sequenciais usando a string “and” com os descritores “burnout” – 35 referências 

retornaram – e “social adjustment” – 10 referências foram encontradas. 

Complementamos a busca associando os termos “mentoring”, “medicine” e 

“educacional skills”, obtendo-se 43 referências. 

Excluindo-se os artigos que apareceram mais de uma vez nas bases de dados, 

chegamos a 57 referências.  

Referências adicionais foram acrescidas na medida em que surgiram no próprio 

site Pubmed, em links laterais às páginas contendo a listagem de busca, como sendo 

referências com termos correlatos e que, após analisadas, mostraram conter temática 

pertinente à esta pesquisa. Também foram consultados os sites de universidades e 

outros contendo informações sobre programas formais de mentoring nacionais. 

A partir da análise dos dados, optamos por dividir os resultados em três 

aspectos relacionados aos impactos do mentoring na formação do médico: aquisição 

de competências, inclusão e burnout. Estes, por sua vez, foram subdivididos em um 

subitem inicial relacionado à definição conceitual dos aspectos, obtida em material já 

referenciado e em outras fontes. 

                                                           
1 http://decs.bvs.br/ 
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Em busca de informações sobre o estado atual do mentoring no Brasil, usamos 

o site de busca Google, no qual digitamos o texto “mentoring no Brasil”. A partir daí 

tivemos acesso a informações de sites específicos dos principais e mais antigos 

programas de universidades brasileiras, dados transcritos em capítulo específico. 

A Figura 2 apresenta o resumo dos resultados das buscas nas bases de dados 

e no Apêndice 2 consta um resumo da literatura selecionada. 

Figura 2. Representação dos resultados das buscas em bases de literatura 
científica por combinação de descritores. Rio de Janeiro, 2016 

 

  

Mentores e Medicina (2009-2016)

• 4 REFERÊNCIAS NO TOTAL

• 3 REFERÊNCIAS SOBRE MEDICINA INCLUÍDAS

Mentores e Burnout (2009-2016)

Sem resultados

Mentores e Inclusão (2009-2016)

1 REFERÊNCIA

0 SOBRE MEDICINA

Mentoring and Medicine and Edcacional Skills (2009-2016)

43 REFERÊNCIAS NO TOTAL

28 REFERÊNCIAS SOBRE MEDICINA INCLUÍDAS

Mentoring and Burnout (2009-2016)

35 REFERÊNCIAS

16 REFERÊNCIAS SOBRE MEDICINA INCLUÍDAS

Mentores and Social Adjustment (2009-2016)

10 REFERÊNCIAS

8 SOBRE MEDICINA INCLUÍDAS
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4 RESULTADOS 

Neste capítulo discutimos o mentoring em seus aspectos iniciais, 

características, historicidade, tipos e prevalência. Em seguida, aborda-se o tema 

competências educacionais, apresentando o conceito de saberes experiências 

proposto por Maurice Tardiff, e as evidências que nos permitiram hipotetizar que o 

mentoring é um instrumento de transmissão desses saberes e, consequentemente, 

de competências educacionais. Abordaremos aspectos conceituais de inclusão e 

burnout, apresentando os robustos dados científicos já existentes sobre o impacto do 

programa formal sobre ambos. 

4.1 Mentoring 

Mentoring talvez seja a mais moderna de todas as designações de agente 

educacional na área de saúde, embora seja antiga na história e na literatura. 

Existe uma penumbra sobre a definição conceitual de “mentoring”, o que causa 

confusão com outros termos como coaching e tutoria (FREI; STAMM; BUDDEBERG-

FISCHER, 2010). 

A maioria, se não todos os programas no estilo mentoring das universidades 

brasileiras, recebem o nome de tutoria (Projetos Tutores, Programas Tutores, etc.). O 

curioso é que ao acessar a documentação dos diversos programas e buscarmos a 

sua definição institucional, encontramos, via de regra, a descrição destes programas 

como sendo “um programa de tutoria no estilo mentoring”. 

É provável que, a despeito de haver vasta literatura internacional e nacional 

dando definições conceituais diferentes para os dois termos, a opção de usar tutoria 

para denominar programas de mentoring se deva ao fato de que a ação relacionada 

ao substantivo mentor – mentorear, tradução correta do termo mentoring, seja de 

pouco uso no vocabulário cotidiano, muito mais familiarizado com o termo tutorar. 

Podemos deduzir isto quando observamos que, na maioria das definições de 

mentoring na literatura nacional, sempre nos deparamos com a ideia de que 

“mentoring é quando um profissional mais velho tutora o desenvolvimento profissional 

e pessoal de outro mais novo”.  

A mentoria é a mais complexa e completa de todas as relações educacionais. 

Isto porque o mentor estabelece uma relação com seu mentorado, ou orientado, que 
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ultrapassa em profundidade e objetivos as relações entre alunos com preceptores, 

tutores ou supervisores.  

O mentor tem a função de zelar pelo pleno desenvolvimento do aluno nos 

aspectos didático, profissional, pessoal, desenvolvimento ético, bem-estar, etc. 

O termo “mentor” tem suas raízes na Odisseia de Homero. Ulisses quando foi 

para a guerra em Tróia deixou seu filho Telêmaco aos cuidados de um amigo fiel, 

Mentor, que serviu como leal guardião e conselheiro de Telêmaco, e ajudou-o a 

procurar seu pai quando este não retornou. Sob a proteção de Mentor, Telêmaco 

cresceu e desenvolveu sua própria identidade (GARMEL, 2004; KOTWAL, 2013). 

O mentor tem o mais alto nível de compromisso com o desenvolvimento do 

estudante e preocupa-se, inclusive, com pontos de sua vida pessoal que possam criar 

obstáculo para o seu pleno desenvolvimento. Ele atua como conselheiro, usando 

como arma, nestes casos, sua experiência pessoal e sua vivência. Por isso é que nos 

fóruns de treinamento de mentores há discussões sobre este aspecto da relação, pois 

eles também precisam ser treinados para o aconselhamento (TREADWAY, 2013). 

Ainda sobre as definições de “mentoring”, a mais utilizada na Europa é a versão 

inglesa (FREI; STAMM; BUDDEBERG-FISCHER, 2010): 

Um processo aonde um experiente, altamente respeitado empático mentor 
guia um outro, usualmente mais jovem indivíduo (o orientado), no 
desenvolvimento e no reexame de suas próprias ideias, aprendendo e 
cuidando do seu desenvolvimento moral e profissional.  

4.1.1 Tipos de mentoring 

O termo mentor tornou-se corriqueiro a partir dos anos 1970 nos EUA, graças 

às escolas de negócios. O conceito de aprendizado por mentores evoluiu para a 

educação médica nas duas décadas subsequentes (FREI; STAMM; BUDDEBERG-

FISCHER, 2010; KASHIWAGI; VARKEY; COOK, 2013). 

Programas formais de “mentoring” para graduandos e médicos não foram 

formalmente desenvolvidos até o final dos anos 1990 (FREI; STAMM; BUDDEBERG-

FISCHER, 2010). 

É um termo de difícil definição porque aplica-se a várias situações de ensino-

aprendizagem em diferentes programas, formais ou não, e com diferentes finalidades 

e tipos, como descrito a seguir. 
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- Dyad2 (díade, bicorde): constitui-se no sistema mais tradicional da relação 

mentor-aluno, na qual um profissional mais experiente orienta um graduando ou um 

profissional mais jovem ou não graduado. 

- Peer3 (par): profissionais de mesmo grau de formação compartilham 

experiências cuidando do desenvolvimento de ambos. 

- Peer facilitado: quando existe, além dos pares, um terceiro ator que seria o 

mentor mais experiente atuando como supervisor do peer mentor.  

- Speed (rápido): muito usado nos programas de estímulo à pesquisa. 

Caracteriza-se pelo contato rápido em períodos recorrentes.  

- Functional (funcional): uma relação com os aspectos do tipo dyad, mas cujo 

objetivo é adquirir habilidades específicas para um projeto específico. Tem a 

vantagem de poder ter seu resultado mais facilmente mensurado (KASHIWAGI; 

VARKEY; COOK, 2013; PEREZ-MILENA et al., 2012). Poderia ser um aspecto a ser 

levantado quando se discute a transferência de competências específicas 

educacionais. 

-Group: grupo. 

- Distância: mentoria a distância, que utiliza os meios de comunicação 

eletrônicos. Tem a grande vantagem de aumentar o universo de mentores disponíveis 

(KASHIWAGI; VARKEY; COOK, 2013; YEUNG; NUTH; STIELL, 2010). 

Quadro 2. Tipos de mentoring e sua característica principal. Rio de Janeiro, 2016 

MENTORING CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 

Dyad Entre profissional e graduando 

Peer-mentoring Entre graduando Junior e mais velho 

Grupo Entre profissional e mais de um graduando 

Peer-mentoring 
faciltado 

Entre dois graduandos com um staff atuando como supervisor da 
relação 

A distância Contato através da internet e/ou redes sociais 

Funcional Criado com um objeto específico para o programa 

Speed-mentoring Encontros recorrentes por curto período 

 

Um programa de mentoria é considerado componente integral do treinamento 

em residência médica, que visa facilitar o alcance das metas de formação profissional 

e pessoal. Embora conceitualmente possa variar, a mentoria é quase sempre 

considerada a relação na qual um agente com experiência, conhecimento, 

                                                           
2 Dyad, em sociologia, significa um grupo de duas pessoas. 
3 Peer – pessoa que tem interesse similar, idade, background ou status social. No caso, estudante de 
mesma instituição, normalmente de ano diferente. 
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competência e sabedoria oferece aconselhamento, informação, guia, suporte e 

oportunidade a outrem para o seu desenvolvimento pessoal e profissional (ZAKUS; 

GELB; FLEXMAN, 2015). 

Durante as primeiras fases da carreira do médico, a mentoria é associada a 

claros benefícios, tais como satisfação com a carreira, produtividade e taxas de 

promoção e desenvolvimento pessoal. Além disto, a mentoria desempenha papel 

importante na prevenção de condutas antiéticas e múltiplos estudos sugerem que 

médicos que foram mentorados são mais propensos a integrarem-se à carreira 

acadêmica (ZAKUS; GELB; FLEXMAN, 2015). Isto pode estar relacionado à aquisição 

de saberes experiências e competências específicas e ao gosto pelo educar 

desencadeado por quem adere à experiência de mentoria ou adquirido durante a 

experiência de ser mentorado ou de ser eventual peer mentor. 

A mentoria funciona como uma fonte de onde emana experiência e conforto, 

motivação e sabedoria, que deve servir de exemplo sobre como cuidar. 

O mentor é vital para o desenvolvimento no campo da medicina, influencia na 

escolha da carreira e na conclusão da graduação (KASHIWAGI; VARKEY; COOK, 

2013; ZERZAN et al., 2009; SAMBUJAK; STRAUS; MARUSIC, 2009). 

Os programas de mentores podem ser formais, em que existe uma estrutura 

que conduz e facilita os encontros mentor-orientado ou pode se dar informalmente, 

quando esta construção de relacionamento se faz motivada por circunstâncias que 

transcendem a dinâmica de trabalho local, como no caso de empatia pessoal ou 

parentesco. 

Quadro 3. Tipos de programa de mentoring quanto à formalidade do programa. 
Rio de Janeiro, 2016 

Características Mentoring formal Mentoring informal 

Custo Necessita verba específica Informal, gratuito 

Acessibilidade 
Democrática, regras 
estabelecidas pela instituição 
e disponível a todos 

Fechado, relações baseadas na 
proximidade, afinidade ou 
particularidades sociais ou de 
interesses 

Tipos de 
relação 

Vários níveis dependendo do 
tipo (peer, dyad, etc.) 

Entre profissional e aluno (s) - dyad 

Repercussão 
sobre a 

comunidade 
acadêmica 

Impacto positivo, integra 
diferentes níveis de alunos e 
profissionais, promove a 
construção de network de 
auxílio 

Restrito, sem impacto sobre o 
ambiente acadêmico no que tange à 
integração. 
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Sete potenciais componentes estão relacionados à caracterização de um 

programa como formal: preparação do mentor, comitês de planejamento, contrato 

mentor-orientado, forma de pareamento entre as partes, atividades do mentor, 

currículo formal e patrocínio do programa. Desses, a forma de pareamento entre 

mentor e orientado é o componente que mais recebe atenção para se definir a relação 

como formalmente constituída (KASHIWAGI; VARKEY; COOK, 2013). 

Uma relação de mentoring em medicina bem-sucedida se dá quando um 

mentor com habilidades específicas, conhecimento e experiência atua como fonte de 

aconselhamento, guia e suporte para seu orientado. Essa interação cunha no 

orientado características e qualidades que lhe permite uma carreira de sucesso. 

Vários estudos dedicam-se a estudar as características positivas e negativas 

no processo de construção de uma relação bem-sucedida entre estudante e mentor 

(SAMBUJACK, 2009). 

Alguns fatores que influenciam a qualidade do mentor são: estar disponível 

para o seu orientado, orientação sem caráter de julgamento, atitude otimista e 

encorajadora, servir de modelo, construir uma rede de contatos e avaliar o 

desenvolvimento dos seus orientados. 

Eventualmente, mentores iniciam uma relação com seus mentorados como se 

em busca de um clone, estimulando involuntariamente a serem dependentes ao invés 

de incutir nele a inciativa de cultivar suas próprias ideias. Nesse contexto, a 

insatisfação pode ocorrer por desencontro de objetivos, falta de compromisso e 

desajuste de expectativas. 

Na celeridade e complexidade do conhecimento, é impossível imaginar um 

mentor como uma pessoa que possui todas as respostas. Deve-se ter uma atitude 

honesta com o mentorado para garantir a qualidade da relação. É fato que o 

mentorado irá precisar de vários mentores que contemplem as várias demandas 

surgidas ao longo da formação médica. 

Quanto aos fatores que influenciam a qualidade do orientado, pode-se citar: 

habilidade de cumprir agendas; ser capaz de seguir, aceitando críticas; reavaliar-se, 

e performance em benefício da relação mentor-orientado (FREI; STAMM; 

BUDDEBERG-FISCHER, 2010). 

Graduandos sob orientação de um mentor relatam uma percepção de bem-

estar mais alta que aqueles que não têm mentor. Um mentor dá força e encoraja o 
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orientado, serve de modelo, constrói uma rede de contatos e dá assistência ao 

desenvolvimento pessoal (FREI; STAMM; BUDDEBERG-FISCHER, 2010). 

O mentoring informal ocorre espontaneamente quando mentor e orientados 

formam uma relação de interesses e química pessoais. O mentoring formal, por sua 

vez, ocorre ao redor de infraestrutura sistemática que ajuda a replicar o efeito do 

mentoring informal. 

Em um survey canadense, realizado para comparar programas formais e 

informais de mentoria, encontrou-se forte indício da diferença de efetividade entre os 

programas formais e os informais. Os resultados apontam que 82% dos residentes de 

programas formais identificaram ao menos um mentor versus 17% dos residentes de 

programas informais; e 70% versus 46%, nesta ordem, buscaram o contato com o 

mentor de forma regular (ZAKUS; GELB; FLEXMAN, 2015), o que reforça o quão 

impactante é a formalização dos programas de mentoria. 

Não obstante, em diversos países onde o mentoring formal é praticado, 

incluindo nos desenvolvidos, encontramos distorções em relação ao ideal de processo 

de mentoria. 

No Canadá, apenas 54% dos programas de residência médica em 

anestesiologia têm mentoria formal, embora 94% dos residentes tenham ratificado a 

importância dessa relação. Entre os residentes, 74% identificaram um mentor, mas 

42% desses não o contataram frequentemente (ZAKUS; GELB; FLEXMAN, 2015). 

A despeito da clara tendência ao surgimento de programas formais de 

mentoring na Alemanha nas escolas médicas nos últimos anos, a disponibilidade total 

de vagas é sobremaneira inferior à demanda. Os modelos e finalidades dos diferentes 

programas exibem grande diversidade (MEINEL et al., 2011). 

Na avaliação feita na Alemanha com 22 programas, constatou-se que 10 (45%) 

deles permitem que mentorados (mentees) escolham seus mentores, enquanto nos 

outros 12 (55%) o link entre ambos é feito pelo programa. Entre esses últimos 

programas, seis o fazem de forma randomizada, enquanto outros seis o fazem 

baseado em critérios pré-estabelecidos, tais quais sinergismo entre áreas de interesse 

profissional, preferência por pesquisa ou por clínica e características pessoais 

(MEINEL et al., 2011).  

Entre os 10 programas alemães nos quais os mentorados escolhem seus 

mentores, oito oferecem informações adicionais sobre os mentores que auxiliam na 

escolha por um deles, por meio de perfis on line dos mentores, curriculum em papel 
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e, em dois programas, são realizadas entrevistas pessoais entre mentores e 

mentorados. Ainda, um deles também investe em vários eventos (get-together) que 

possibilitem a aproximação entre mentores e mentees (MEINEL et al., 2011). 

Os modelos de comunicação alternativos, além do presencial entre mentor-

mentees, são elementos universais de todos os 22 programas de mentoria alemães. 

Em média, mentores e mentees se encontram sete vezes ao ano (mediana=5, 

variando de 2 a 40 vezes). Em 20 (91%) programas, o e-mail é usado regularmente 

como forma de contato. Outro meio muito utilizado é o telefone (n=9; 41%). Nenhum 

outro meio é usado regularmente (MEINEL et al., 2011).  

Seis programas alemães possuem padrão de mentoria um-a-um na faculdade 

de medicina. Quatro deles são limitados aos estudantes que estão nos anos de ensino 

clínico e dois são exclusivos para estudantes do sexo feminino. Em média, 98 

estudantes são recrutados como mentees em cada um desses programas 

(mediana=55, variando de 4 a 328). No total, ao tempo do survey, 587 estudantes 

médicos (0,7% de todos os graduandos alemães de medicina) foram recrutados num 

programa de mentoria um-a-um, sendo que mais da metade (n=328; 56%) foi 

recrutada por um único programa. Na estrutura um-a-um, meetings pessoais entre 

mentores e mentees acontecem, em média, quatro vezes por ano (mediana=3, 

variando de 2 a 8). Três programas de estrutura um-a-um permitem que mentees 

escolham seu mentor (dois deles com perfis online dos mentores), que também unem 

ambos (dois dos quais com questionário de perfis online para unir ambos (MEINEL et 

al., 2011). 

Entre os programas alemães, 11 (50%) recebem fundos de suas respectivas 

universidades; 8 (36%) são mantidos por mensalidade e 5 (23%) por eventos 

terceirizados. Do total, 9 (41%) empregaram uma média igual de orientadores clínicos 

e orientadores científicos para administrar o programa de mentoring. Estudantes 

assistentes executaram 11 (50%) programas; e outros 5 (23%) empregaram uma 

secretaria ou membro não ligado ao aspecto científico. Os estudantes interessados 

no programa foram convocados a ajudar no orçamento, em alguns casos. Entre os 

que o fizeram, o orçamento pareceu incompatível com o número de staffs 

empregados. Por isso considerou-se, nessa avaliação, dados imensuráveis ou não 

validáveis na estimativa de custos para se implementar o programa (MEINEL et al., 

2011). 
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Os modelos de mentoring facilitado podem variar quanto à sua formalidade, 

com inúmeras variantes entre os dois extremos: formal e não informal. Os defensores 

do mentoring têm sugerido que cada instituição deve montar o seu padrão de 

programa de acordo com as suas demandas e atendendo as suas possibilidades, 

sempre usando suas próprias experiências para moldá-lo e renová-lo ao longo do 

processo. 

Um problema encontrado nos programas de peer e de mentoring dyal 

tradicional, quando instituídos no primeiro ano, são os de que a alocação dos pares 

e/ou dos grupos deve ser feita pela instituição, visto que ambas as partes não se 

conhecem e, portanto, torna-se impraticável a escolha aleatória e espontânea entre 

eles. Por esse motivo, aumentam-se as chances de problemas relacionados à falta de 

química entre os participantes do programa, e o relacionamento formado pode parecer 

forçado (SINGH et al., 2014). 

Esta situação foi experienciada em um programa de mentoring de Nova Deli, 

Índia, por um pequeno grupo de participantes, que citaram a falta de compatibilidade 

como um fator muito negativo do programa; mesmo assim, o feedback do grupo 

revelou que um mentoring efetivo foi atingido mesmo com esta dificuldade, sugerindo 

que o sucesso do programa, mesmo nos quais encontros formais entre as duas partes 

envolvidas sem afinidade prévia ou próxima ao longo do processo, não só é possível 

como frequente. O sucesso depende primariamente do comprometimento das partes 

envolvidas (SINGH et al., 2014).  

A opção da escolha do mentor por parte da instituição que tem grupos de 

mentoring é lugar comum em praticamente todas as instituições brasileiras que 

oferecem o programa a seus alunos. 

A Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), pioneira desse tipo de 

programa no País, fez a opção de tornar o programa obrigatório a todos os alunos, 

cabendo a própria instituição fazer a escolha dos grupos, sendo o estudante 

desencorajado a mudar de grupo mesmo que identificada uma incompatibilidade 

inicial. Neste caso, essas decisões se deram após discussão com a comissão de 

graduação pelo fato de entender-se que a escolha voluntária dos grupos poderia ser 

não inclusiva, e a tentativa de manter os grupos ligados por mais tempo deve-se ao 

fato de haver notória otimização de resultados quando as relações de mentoring 

perduram ao longo dos anos. 
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Seria óbvio considerar que as relações no estilo dyad mentor construídas 

informalmente no ambiente acadêmico e que, por este motivo foram estruturadas por 

uma afinidade mútua inicial entre os participantes, tendam a ser mais bem-sucedidas, 

o que, desta forma, colocaria em xeque a estruturação formal do encontro mentor-

mentorado dos programas formais. 

Entretanto, não se reproduz esta ideia quando se busca fazer esta avaliação 

de forma científica, como em um estudo feito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

Pulmonar do Hospital Naval de Jacksonville, EUA. Ao fazer esta avaliação, concluíram 

que a seleção facilitada de mentores formais, os investimentos nos processos de 

matching entre mentores e mentees e o treinamento recorrente breve aumentam a 

performance das relações de mentoria. Essas relações formais foram similares em 

termos de qualidade às relações naturalmente formadas no mentoring informal. Esses 

cuidados na implantação do programa formal permitem a estes programas 

implemento em sua prevalência e resultado sem perda de qualidade nas relações 

entre as partes, quando comparados ao mentoring informal (COHHE, 2015). 

Outro exemplo de como minimizar o impacto da formalização das relações de 

mentoring a se citar é a experiência da Faculdade de Psicologia Médica de Hamburgo 

de promover o mentoring speed dating (MSD), que promovia a apresentação com 

consequente conexão entre mentores e mentorados. Isto implementou qualidade na 

relação entre as partes, otimizando o resultado do programa em relação aos seus 

objetivos (GUSE et al., 2016).  

Existe uma crescente propagação do grupo de mentoring via web, muitas vezes 

possibilitando uma extensão da relação de mentoring prévia. Em muitos centros de 

ponta do Rio de Janeiro e fora dele, temos conhecimento de relacionamentos entre 

estagiários e médicos clínicos que, após findado o período de estágio, seguem em 

contato através de e-mails, em grupo ou não, com troca de material científico, 

divulgação de eventos científicos e aconselhamento, sempre com relações produtivas, 

mas constituídas de forma informal (YEUNG; NUTH; STIELL, 2010). 

4.1.2 Prevalência do mentoring 

A prevalência do trabalho com mentores variou de 19 a 84% entre alunos de 

uma faculdade, segundo revisão recente (KASHIWAGI; VARKEY; COOK, 2013). 

Estudo norte americano mostrou que 90-95% dos acadêmicos entrevistados 

consideram o mentor importante e desejariam estabelecer relação mentor-mentorado. 
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A taxa de residentes mentorados que se percebem preparados como médicos 

é o dobro dos não mentorados que se sentem da mesma forma. 

Existe uma relação de 2,3 para 1 de promoção acadêmica entre acadêmicos 

mentorados e não mentorados e o dobro de evasão da profissão entre os não 

mentorados (YEUNG; NUTH; STIELL, 2010).  

Acadêmicos com alta performance na Universidade de Munique participaram 

de programas com mentores (p<0.001). Os mentorados percebiam seus mentores 

como conselheiros (88,9%), provedores de ideias (85%) ou exemplo (73%) 

(DIMITRIADIS, 2012). 

Os objetivos já identificados dos diferentes tipos de relação mentor-orientado 

são: promover o desenvolvimento da carreira e o sucesso acadêmico, formar rede 

(networking), reduzir a evasão escolar de graduandos em medicina e aumentar o 

interesse por determinadas especialidades (FREI; STAMM; BUDDEBERG-FISCHER, 

2010; KASHIWAGI; VARKEY; COOK, 2013; NELSON et al., 2012).. 

São várias as finalidades primárias dos diferentes programas de mentoria 

funcionais. Existem programas focados na promoção do interesse em atenção 

primária (FREI; STAMM; BUDDEBERG-FISCHER, 2010). Outro tipo semelhante ao 

funcional é desenvolvido pela Sociedade Americana de Medicina de Emergência, que 

elabora um programa de mentor on-line para acompanhamento do desenvolvimento 

dos estudantes e para fomentar o interesse na área de emergência médica. Outros 

visam aumentar o interesse por pesquisa (FREI; STAMM; BUDDEBERG-FISCHER, 

2010; KASHIWAGI; VARKEY; COOK, 2013). Outro, específico, como o desenvolvido 

na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), serve para o acadêmico de 

quarto ano e tem por intenção prestar auxílio na decisão sobre a carreira e preparação 

para a residência (FREI; STAMM; BUDDEBERG-FISCHER, 2010). 

Na formulação de um programa formal de mentoring algumas etapas precisam 

ser seguidas: revisão de literatura específica (FREI; STAMM; BUDDEBERG-

FISCHER, 2010), promoção de fóruns abertos de discussão, entrevistas para 

determinar estratégias de sucesso e potenciais barreiras à implantação do programa 

no local de trabalho e preparação do mentor. Mentores, quando questionados, 

demonstraram desejar ser continuamente treinados, percebendo a necessidade de 

aumentar seu conhecimento e suas habilidades específicas como mentores. Este 

treinamento é feito com o uso de livros e manuais de mentoring e pela realização de 

treinamento, seminários e workshops (KASHIWAGI; VARKEY; COOK, 2013). 
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A química entre mentor e seu aluno é percebida como sendo vital para essa 

relação. A harmonia de interesses de campo profissional e pessoal são preditores de 

sucesso do programa, segundo estudo americano. O diálogo entre as partes deve ser 

amplo e honesto. Um diálogo e dinâmica de trabalho no estilo patrão-empregado deve 

ser evitado, visto que isto consistentemente pareceu ser uma barreira ao diálogo 

aberto. A relação deve ser orientada para a definição de metas precocemente, 

identificação dos marcos e expectativas. O beneficiário fundamental da relação deve 

ser o aluno, e as expectativas claras a respeito de resolução de conflitos e propriedade 

intelectual no contexto das discussões acadêmicas devem ser iniciadas no primeiro 

momento da relação. A discussão continuada e de forma confidencial da evolução da 

relação irá promover a confiança e o respeito entre as partes (MCKENNA; STRAUS, 

2011). 

Os alunos devem ser estimulados a assumir papel ativo no gerenciamento da 

relação, sendo proativos no agendamento de reuniões e meetings e identificando 

tópicos avançados para a discussão. A habilidade de ter uma avaliação crítica de si 

mesmo, usando como base o aconselhamento e sondagem dos mentores, produz real 

desenvolvimento dos alunos. Em uma revisão sistemática, o mentor ideal é descrito 

em três dimensões: pessoal, relacional e profissional. No aspecto pessoal, são 

considerados ideais quando são honestos, confiáveis e ouvintes ativos. Um mentor 

pode atuar como um “coach acadêmico” e deve saber reconhecer o potencial 

acadêmico do aluno e ter a habilidade de se relacionar com os alunos, identificar seus 

pontos fortes e auxiliá-los a atingir suas metas (MCKENNA; STRAUS, 2011). 

4.2 Competências educacionais 

Segundo Maurice Tardiff, filósofo e sociólogo canadense, especialista e 

pesquisador em educação, os docentes em atividade constroem seu arsenal 

educacional a partir de formação pedagógica específica, complementada por saberes 

originados na prática ou experienciais, acumulados na prática educacional diária e por 

ela validados. 

Segundo a ótica de Maurice Tardiff, no contexto da formação médica, 

poderíamos aplicar uma analogia: o médico não treinado ensina os acadêmicos 

durante a sua prática clínica por meio de saberes experienciais adquiridos durante a 

atuação profissional.  
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Neste caso estaríamos nos referindo a que saberes experiências estes médicos 

poderiam receber ao longo da graduação que poderiam instrumentalizá-los, para que 

assumam uma praxe quando de suas atividades assistenciais, com uma atitude 

reflexiva e comprometida com a formação das novas gerações de médicos. Estes 

saberes experienciais adquiridos na prática profissional constituiriam os fundamentos 

da competência educacional destes agentes. 

Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes atualizados, 
adquiridos e necessários no âmbito da prática docente e que não provém das 
instituições de formação nem dos currículos. Estes saberes não se encontram 
sistematizados em doutrinas ou teorias. São saberes práticos e formam um 
conjunto de representações a partir das quais os professores interpretam, 
compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as 
suas dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a cultura docente em ação 
(TARDIFF, 2014, p. 48-9). 

Os agentes a que se refere Tardiff são docentes formais, usando o termo 

saberes experiências para designar todo o arsenal de competência em transmissão 

de conhecimento que eles adquirem além de sua formação pedagógica específica, ou 

seja, oriundo das suas experiências vividas como aluno, no seu convívio social e 

familiar e na própria experiência de atuação como docente. 

Quando nos transportamos ao cenário de médico clínico e graduando 

estagiário de medicina, percebemos que a competência do médico em transmitir 

conhecimento e criar um ambiente otimizado de ensino-aprendizagem nesta relação 

quase informal dependerá de sua qualidade técnica como profissional médico. 

Dependerá também do seu acúmulo de experiências positivas ao longo de toda a sua 

formação, desde a sua graduação, incluindo influências que possam lhes ter incutido 

o senso de comprometimento e consciência de sua responsabilidade na formação das 

novas gerações de médicos, mesmo que não tenha havido nada especificamente com 

esta finalidade em sua grade curricular. 

4.2.1 Adquirindo competências educacionais 

Médicos em formação requerem conhecimento firme da ciência clínica e 

procedimentos técnicos dentro de suas especialidades, conhecimento baseado na 

residência e complementado por treinamento com o suporte do mentor. Uma prática 

do dia a dia de medicina demanda um conjunto balanceado de competências, tanto 

administrativa quanto educacional, de liderança e pesquisa, as quais não se pode 
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obter por meio de livros e textos. A mentoria é cada vez mais procurada no curriculum 

profissional entre um médico júnior e seu mentor (MCKENNA; STRAUS, 2011). 

Programas de mentoria têm focado especialmente na promoção da pesquisa a 

despeito do foco na clínica (FLEMING et al., 2015; ZAKUS; GELB; FLEXMAN, 2015), 

ocasionando uma fraca tradição de mentoria com a finalidade de transmissão de 

conhecimentos clínicos, como descrito em trabalho sobre a experiência formal de 

mentoria canadense na área de anestesia (ZAKUS, 2016). 

Em 1999, graduados de um programa de desenvolvimento de professores para 

educadores médicos identificaram que ter um mentor foi a mais importante e positiva 

influência nas suas carreiras e em sua educação médica. Também constataram que 

somente 32% dos graduandos conseguiram ter um mentor regular e esta falta foi 

relacionada como o principal fato negativo nas carreiras destes últimos (FARREL, 

2004). 

A rede de educadores em medicina clínica de emergência - The Emergency 

Medicine Clinician-Educator (EMCE) - pode ser citada como um exemplo bem-

sucedido de rede de mentores, que atende uma demanda surgida por mentores de 

orientação. Classicamente, o mentoring tem sido descrito como um padrão dyad com 

alunos que recebem a orientação e ensinamentos, além de conselhos de um 

profissional mais antigo, um máster. A Fundação Individual Incomum comparou este 

modelo fechado de mentoria a um modelo moderno, dito aberto, que é deflagrado por 

inciativa do aluno a ser orientado, o qual busca o mentor através de uma variedade 

de fontes potenciais. Essa rede de mentoring baseia-se na web, a exemplo do modelo 

aberto. A EMCE poderia se constituir numa rede de mentor-virtual com salas de chat 

educador-clínico e sessões didáticas regulares nos meetings regionais e nacionais 

(EUA) de medicina de emergência. Os objetivos da EMCE seriam: encorajar a relação 

mentor-aluno via rede baseada na web, peer mentor, colaboradores e colaboração, e 

pórticos formais criados para auxiliar os educadores médicos de emergência, em 

vários níveis da carreira, a otimizar as competências como professor e desenvolver 

vários projetos de pesquisa ligados à educação. A rede virtual de mentores ligará 

clínicos educadores a potenciais mentores por meio de uma rede de perguntas e 

respostas virtuais, que irá receber as dúvidas e enviá-las a mentores seniores 

voluntários em medicina (FARREL, 2004). 

Outro estudo americano, desenvolvido na escola de medicina familiar do Bronx, 

Nova York, demonstrou que educadores clínicos não conseguiam acesso a bolsas 
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para produção cientifica por vários motivos, entre eles a falta de tempo, a falta de 

competências específicas e o acesso à mentoria. Foi criado para este grupo um 

projeto de mentoring e coach multinível de coordenador de projetos, liderança de 

projeto, professor visitante e de peer-mentor (STOCKER; BURMESTER; ALLEN, 

2014). Os alunos completaram o programa, o que resultou em várias produções 

científicas e novas posições de liderança em educação para vários dos mentorados. 

Uma avaliação de 2011 realizada por um grupo de pesquisadores de Denver, 

usando como universo de pesquisa hospitais acadêmicos americanos, concluiu que a 

maioria desses hospitais não apresentou um pôster sequer em um meeting nacional, 

não apareceu como autor principal em publicação acadêmica, ou mesmo demostrou 

ter a cultura de rounds clínicos regulares nas suas instituições. Alguns dos hospitais 

acadêmicos não tinham programa formal de mentores e isto foi associado à falência 

ou ausência de produção escolar, dado que o programa de mentores formais aumenta 

a produtividade entre os hospitais (REID et al., 2012). 

Na Universidade de New South Wales, Austrália, foi desenvolvido um programa 

de treinamento em multidisciplinaridade, que reduziu os índices de condutas 

iatrogênicas, pelo incremento de uma habilidade específica: a de trabalhar em grupo 

multidisciplinar. Esse treinamento ocorreu no âmbito de um programa de mentoria 

entre pares – peers mentoring, no qual um estudante mais antigo orienta outro mais 

jovem sobre a relevância de certas atividades baseadas em grupo e trabalho 

multidisciplinar (BALASOORIYA et al., 2013). 

Como relatado por novos estudantes, são equiparados os benefícios de serem 

mentorados por clínicos seniores ou por peer mentors. A única diferença relatada foi 

que a frequência de encontros costuma ser maior com os segundos. Estudos têm 

mostrado que novos graduandos relatam preferir a interação e o aprendizado obtido 

com peer mentors, pois se sentem menos intimidados por estes que pelos mentores 

seniores. Além disto, near-peers passaram, na maioria das vezes, pela mesma 

experiência que os novos graduandos e isto seria uma vantagem adicional quando se 

fala na capacidade de compreender os problemas enfrentados por estes estudantes 

(SINGH et al., 2014).  

Dessa forma e por analogia, poderíamos elucubrar que se adquire saberes 

experienciais e competências específicas para otimizar o produto a ser obtido de uma 

relação entre duas partes quando se conhece e se vivenciou ambos os lados da 

relação, como no caso do nosso objeto principal que é o ambiente ensino-
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aprendizagem representado pela relação médico-graduando. Isto é, se faz necessário 

que o nosso agente alvo seja exposto, durante a sua graduação, a um programa 

formal de relação dual com um mentor sênior, em um dos moldes aqui discutidos, 

como forma de adquirir competências educativas, podendo utilizá-la quando no futuro 

estiver ocupando o outro lado da relação. São vários os relatos de desenvolvimento 

de competências educacionais a partir da exposição às agruras da atividade de 

mentor, tanto para docentes como para peers. 

Um estudo exploratório, realizado entre mentores da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (FMUSP), mostrou que vários mentores reconhecem 

dificuldades ao exercer tal função. Eles se reconhecem cheios de dúvida ao iniciar o 

trabalho, frustação com o atendimento dos alunos ao longo do tempo e dificuldade de 

inserir as atividades de mentoria em uma agenda repleta de atividades. Para o 

enfrentamento dessas dificuldades, os mentores utilizam todos os recursos de suporte 

oferecidos pelo programa, trocam experiências com outros mentores e usam sua 

própria experiência de vida como forma de resolver problemas (GONÇALVES; 

BELLODI, 2012). 

Outro estudo levado a cabo na FMUSP, por meio de entrevistas com os 

mentores, mostrou que a satisfação e as dificuldades experimentadas pelos mentores 

estavam diretamente relacionadas ao grau de envolvimento do aluno com a atividade 

de mentoring. Quando os alunos se envolviam e participavam ativa e plenamente, a 

autopercepção de motivação era elevada e aumentava quando, ao final do programa, 

os alunos buscavam informalmente aconselhamento e ajuda. Por outro lado, quando 

os alunos permaneciam com comportamento distante e ausente, os mentores 

sentiam-se desestimulados e cheios de dúvidas sobre o seu próprio papel. Para eles, 

era difícil entender a relutância dos estudantes em participar dos meetings e em 

encontrar formas de motivá-los para tal (BELLODI, 2011). 

Alunos do programa de mentoria apreciam mentores cujos atributos pessoais 

incluem honestidade e sinceridade; que tenham habilidades e competências 

específicas, como espírito de liderança, network social e foco nas metas pré-

estabelecidas; que demonstrem grande capacidade de comunicação e escuta, para 

entender as necessidades do aluno; e capacidade de resolução de conflitos. Durante 

o encontro inaugural de uma iniciativa de peer-mentoring dentro de um programa 

formal de mentoria, e baseado no feedback dos mentorados, verificou-se que os 

alunos que atuavam como peer mentors demonstraram várias dessas características. 
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Eles demonstraram ser altruístas, pacientes, com grande capacidade de 

entendimento, responsáveis, ouvintes ativos, motivadores, acessíveis, entre outras 

qualidades. Eles eram modelos e, dessa forma, bons advogados do programa de 

mentoria. No primeiro ano do programa, a maioria (23-82%) dos alunos mentorados 

desejaram ser recrutados como near-peer mentores nos anos subsequentes. 

Os docentes devem seguir um preceito ético, respeitar e estimular os 
conhecimentos de seus educandos, saber valorizar a troca de 
conhecimentos, estimular o pensamento crítico e reflexivo, ter consciência 
que o processo é contínuo visto que somos seres inacabados em constante 
estado de crescimento intelectual e amadurecimento profissional e pessoal, 
formando o ser humano para o mundo e não apenas transmitindo 
conhecimentos pré-estabelecidos (FREIRE, 2006, p. 78). 

O aluno mentorado torna-se mais inclinado a ensinar, a desenvolver relações 

profissionais mais consistentes e, dessa forma, tem mais possibilidade de avançar na 

profissão (WALKER; KELLY; HUME, 2002). 

O impacto do mentoring sobre o aluno inclui a pressão de ter que atingir, em 

curto prazo, metas demandadas pelo novo ambiente acadêmico. Entretanto, relatos 

sugerem que, em longo prazo, também existem impactos positivos. O mentoring 

causa um efeito cascata, e, sendo assim, pessoas que participam como alunos ou 

mentores são mais propensos a desempenhar o papel de mentor no futuro (WALKER; 

KELLY; HUME, 2002). 

A maioria esmagadora dos peer mentors tem a percepção dos benefícios de 

atuarem como mentores. Outro estudo (WALKER, 2002) mostra que atuar como peer 

mentors aumenta o nível de satisfação pessoal, o sucesso profissional e a 

contribuição organizacional e profissional. Para os mentores, os benefícios primários 

são principalmente os de domínio afetivo e ocasionalmente os de domínio cognitivo e 

psicomotor. A aprendizagem dos alunos no campo afetivo são, via de regra, 

negligenciados em favor do campo cognitivo; logo, os resultados de Maslach (2016) 

sobre esta temática reforçam os achados de que o programa de mentoring é um 

instrumento promissor para o aperfeiçoamento do ensino médico no que tange às 

competências específicas do campo da afetividade, em uma ciência em que o 

relacionamento humano e suas múltiplas variáveis impactam o desfecho final do 

resultado do produto: do atendimento médico ao paciente.  

Por reforçar o conhecimento próprio do near-peer mentor, o programa de 

mentoria tem sido relacionado à potencialização da aquisição de competências 

específicas por graduandos, que tornar-se-ão residentes e membros docentes. O 
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ganho na capacidade de comunicação é um aspecto essencial na profissão e tem sido 

relatado como resultado das atividades de mentoria. Todo esforço em implementá-lo 

será sempre bem-vindo. Um benefício não esperado é a chamada experiência de 

duas vias do peer-mentoring: ao mesmo tempo em que tem a responsabilidade de 

mentorar os estudantes mais modernos, ele estará apto a adquirir vantagens da 

supervisão de mentoria suportada pelos peers mais antigos ou pelos médicos 

seniores. Nesse sentido, near-peers são mentores e alunos e, dessa forma, entendem 

e aproveitam a oportunidade. As vantagens, declaradas por eles, é de que o near 

mentoring elimina a distância entre os alunos juniores e os mais antigos que existe 

dentro da academia (WALKER; KELLY; HUME, 2002). 

O mentoring encoraja mentores a se engajar numa autorreflexão sobre o papel 

de sua atribuição educacional, o que potencialmente acarreta seu próprio 

desenvolvimento profissional como agentes ligados à educação médica. Os 

benefícios potenciais para a comunidade da escola médica seriam o aperfeiçoamento 

do cuidado clínico, programas de pesquisa mais produtivos e comprometimento 

aumentado com o ensino (FORNARI et al., 2014). 

Resumindo, é importante que assumamos um modelo de educação médica 

voltada para a prática, para promover uma atitude reflexiva que efetivamente promova 

a resolução, de forma humanística e ética, das demandas apresentadas pelos 

pacientes em nosso dia a dia de trabalho. Assim, é importante desenvolver as 

competências específicas de transmissão de conhecimento à beira do leito, 

envolvendo o staff com atividades de treinamento, e de competências que propiciem 

uma atitude comprometida com a boa prática clínica. 

A educação médica baseada no aprendizado experimental integra os médicos 

assistentes em sua rotina de trabalho ao universo ensino-aprendizagem, ligando-os a 

responsabilidades educacionais independentemente de suas opções. Deste modo, 

médicos clínicos sem relação formal com o ensino podem, ou devem, se tornar 

educadores eficientes, não obstante à rotina de trabalho assistencial cansativa que 

lhe ocupa quase todo o seu tempo disponível. A questão será conciliar as atividades 

de médico assistencial às de educador em campo. A responsabilidade de engajar os 

alunos obrigará esses médicos a externalizar questões internas, criando 

questionamentos a eles mesmos e aos alunos a fim de descobrir se somente a 

experiência clínica permitirá a eles efetiva atividade educacional. O método moderno 

de ensino deve ser focado no aluno e quando não adequadamente instrumentalizado 
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se torna intuitivo para o médico clínico, na medida em que ele tenta produzir uma visão 

externa para o encontro intimista com a situação apresentada no ambiente clínico. 

Esse comportamento produzirá um ambiente ensino-aprendizagem melhor durante a 

atuação clínica regular (YANG et al., 2014). 

O investimento na criação do programa de mentores formais nas faculdades de 

medicina nos parece ser o melhor instrumento para a formação do médico educador 

que descrevemos acima. Isto porque avaliamos que, durante a graduação, a 

exposição do estudante à convivência acadêmica com o mentor em suas várias 

formas (dyad, peer, speed, a distância), além da atividade como peer-mentor, irá 

instrumentalizá-lo com as competências específicas, ou melhor com os saberes 

experienciais necessários para otimizar a sua capacidade de transmitir, no futuro, os 

conceitos da prática médica que queremos. 

4.3 Inclusão  

A inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos 

benefícios da vida em sociedade, provocada pela classe social, educação, idade, 

deficiência, sexualidade, preconceito social ou preconceitos. Inclusão social é 

oferecer, aos mais necessitados, oportunidades de acesso a bens e serviços dentro 

de um sistema que beneficie a todos e não apenas aos mais favorecidos no sistema 

meritocrático vigente na sociedade. 

Segundo Paulo Freire (2006), toda forma de transmissão de conhecimento 

deve ser focada pela libertação das opressões da sociedade, da inclusão dos menos 

favorecidos no processo de educação e diminuição da alienação, desfazendo os 

grilhões que os prendem a Margem da dignidade das condições humanas. 

4.3.1 Mentoria: promovendo a inclusão 

Para as escolas médicas terem sucesso na retenção dos representantes das 

minorias em seu grupo docente, programas específicos voltados para eles devem ser 

implementados. As evidências que reforçam esta ideia são robustas, e a principal é 

de que os programas formais de mentoria aumentam a permanência, a produtividade 

e a promoção de membros destes grupos na faculdade médica (RODRÍGUEZ, 2014). 

Alguns dos desafios no recrutamento e retenção das minorias nas faculdades de 

medicina incluem a pobre disponibilidade de mentores, critérios não claros de 
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promoção e a falta de conhecimento sobre a cultura institucional. Um clima de 

diversidade em uma instituição desempenha um impacto importante sobre a 

percepção da faculdade pelos membros das minorias, sendo que, dessa forma, existe 

evidência que gerenciar esse encontro inicial com o universo da faculdade é positivo. 

A percepção de que o clima estudantil não é suportivo, receptivo, pelos membros das 

minorias aumenta a possibilidade deste aluno abandonar a atividade prematuramente 

(RODRÍGUEZ, 2014). 

Avaliação feita pelo grupo de medicina rural da Universidade da Flórida mostrou 

que, na experiência norte-americana, os grupos minoritários encaram diversas 

pressões, isolamento, racismo e dificuldade de acesso à mentoria como fio condutor 

durante a sua carreira (RODRÍGUEZ, 2014). 

Mentoria frequente e efetiva, focada na instrução, nas competências clínicas, 

de pesquisa e de ensino, fornecendo uma network de oportunidades, reduzindo as 

ansiedades que emanam das obrigações clínicas e administrativas, facilitando as 

atividades escolares que conduzem a promoção e com mentores agindo como 

facilitadores de acesso a bolsas que amplifique a produção científica destes 

profissionais, aumentam a chance de conclusão da graduação (RODRÍGUEZ, 2014). 

Na literatura se encontram trabalhos sobre programas formais de mentoria que 

se destinam a ampliar o nível de satisfação, de confiança e de percepção de 

empowerment (FLEMING et al., 2015). 

O termo empowerment pode ter um vasto leque de significados, 
interpretações, definições. A psicologia e filosofia também abordam o tema 
do empowerment, que também é muito comum na indústria da autoajuda e 
ciências da motivação. Em sua forma literal, o termo inglês empowerment 
significa "empoderamento", um neologismo que designa as relações de poder 
dentro de uma sociedade. O empowerment como fenômeno sociológico está 
muitas vezes relacionado com membros de grupos que são discriminados 
pela sua raça, religião ou sexo. Ele se refere a um aumento de força política 
e social desse grupo ou de um único indivíduo discriminado, através do 
fortalecimento de suas próprias capacidades. O empowerment é muitas 
vezes usado como uma metodologia pelo movimento feminista. 

Atenção especial tem sido dada na literatura sobre as necessidades de 

mentoria por parte de estudantes do sexo feminino. Dentro deste tema, em radiologia, 

no qual as mulheres estão sub-representadas em algumas subespecialidades, como 

a radiologia intervencionista e a neurorradiologia, um programa específico de mentoria 

foi deflagrado para servir de estímulo e encorajamento de trainees mulheres a 

candidatarem-se ao programa de fellowship nesta área (MCKENNA; STRAUS, 2011). 
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A necessidade de confluência por sexo, etnia ou classe social entre mentores e alunos 

não é confirmada pela literatura, que salienta que o papel predominante do mentor, 

sensível a este problema, serve de solução a eventual conflito. Em um estudo, 

entretanto, mulheres que tinham a expectativa de se tornar mães durante a faculdade 

ou em programa de pós-graduação manifestaram a preferência por mentoras 

(MCKENNA; STRAUS, 2011). 

Muitos trabalhos afirmam a importância de se manter mais de um mentor em 

um programa de mentoria, entre eles um peer mentor e alunas provocadas pelos 

investigadores relataram a importância de se ter ao menos um mentor do sexo 

feminino (DECASTRO et al., 2013), o que abre mais uma janela de facilitação para a 

presença feminina em postos relacionados à atividade educacional. 

Um grupo ligado à faculdade de Pediatria da Universidade Vanderbilt criou um 

programa de peer-mentoring facilitado, com o objetivo de promover o desenvolvimento 

profissional e montar o que ele chamou de peer-mentoring network: uma rede de peer-

mentors com a finalidade de explorar o desenho, a implantação e a eficácia de um 

programa e o desenvolvimento destinado aos professores mais novos. No referido 

programa, profissionais voluntários foram separados em dois pequenos grupos, 

liderados por mentores seniores que atuaram como facilitadores, que se reuniram por 

uma hora e meia mensalmente durante dois anos (2011-2013) (FLEMING et al., 

2015).  

Por meio de survey, realizado em setembro de 2011 e maio de 2013, e um 

programa interno de avalição, os autores coletaram diferentes informações dos 

participantes: dados demográficos, interconexões estudantis, autopercepção de 

conhecimentos, competências, atitudes no domínios de desenvolvimento profissional 

e de escolaridade, incluindo a habilidade de desenhar metas na carreira e alinhar 

atividades especificamente para estas metas. O resultados da análise desses dados, 

referentes a 104 alunos, mostraram que houve alterações na autopercepção de 

desenvolvimento profissional (p=0.013, p=0.001) e escolaridade (p=0.038, p=0.015), 

com um aumento da capacidade de definir metas na carreira (p < 0.001), desenvolver 

atividades alinhadas a estas metas (p<0.001), e na quantidade de tempo destinada a 

cumprir tais metas (p=0.022). Estas mudanças eram mais significantes entre as 

mulheres e não foram afetadas pelos fatores ranqueamento acadêmico e tempo do 

treinamento. Interconexões entre membros da vida acadêmica aumentaram ao longo 



54 

do estudo - o número de conexões entre os grupos e entre os membros 

universalmente dentro da rede aumentaram (FLEMING et al., 2015). 

O estudo concluiu que o programa de peer-mentoring destinado aos 

profissionais mais modernos foi efetivo em promover o desenvolvimento precoce na 

carreira e para a formação de uma grande rede – network – de auxílio mútuo dentro 

do ambiente acadêmico, com impacto especial sobre as profissionais do sexo 

feminino (FLEMING et al., 2015). 

No estudo de Fleming et al. (2015) ocorreu o que veio a se repetir em outras 

iniciativas de mentoring, peer-mentoring ou facilitate peer, ou seja, os resultados foram 

impactantes em qualquer subgrupo de graduando participante, mas principalmente 

nos representantes das minorias ou grupos com maior vulnerabilidade, como minorias 

étnicas, de nacionalidade ou, como no caso apresentado, de gênero, mostrando o 

efeito benéfico de programas deste tipo sobre a inclusão. 

Publicações têm descrito programas de desenvolvimento efetivos em ambiente 

acadêmico, todos colocando a mentoria com papel central e com capacidade de 

impactar mais as mulheres que os alunos do sexo masculino (FLEMING et al., 2015; 

BORGES et al., 2013). Impactos também foram percebidos com minorias étnicas e 

raciais, isto em universo representado pelas escolas médicas norte-americanas 

(BEECH et al., 2013). 

O relatório Flexner de 1910, que teve a intenção de criar padrões de excelência 

para o treinamento médico formal, assim como criar mecanismos mais rígidos de 

admissão a estas escolas, resultou no fechamento de muitas escolas médicas, muitas 

das quais potenciais locais de formação de membros destas minorias, piorando, como 

efeito colateral, a falta de diversidade do universo médico norte-americano. 

Meetings recentes organizados sob a ótica da discussão acerca do relatório e 

seus efeitos, na George Washington University, discutiram as consequências de longo 

prazo na força de trabalho médica norte-americano e a redução da prevalência de 

membros dessas comunidades entre os profissionais em medicina. Nesses, concluiu-

se que promover o aumento da diversidade é um meio de excelência para a educação, 

na prática e na igualdade de acesso à saúde (SULLIVAN; MITTMAN, 2010). Para tal, 

pesquisas mostram a importância dos programas formais de mentoring destinados a 

estes grupos (DALEY; WINGARD; REZNIK, 2006; LEWELLEN-WILLIAMS et al., 

2006; MAHONEY et al., 2008). 
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As relações de mentoria informal, cujos grupos ou duplas se autosselecionam, 

possuem o viés de beneficiar preferencialmente os trainees de classe social 

dominantes, eventualmente filhos de médicos por suas relações sociais facilitadoras, 

e tendem a excluir os alunos mais introvertidos e de grupos marginalizados, como as 

minorias e as mulheres (CHAMPION et al., 2015). Alunas de graduação em medicina 

se deparam com barreiras para o seu desenvolvimento e promoção, incluindo maior 

dificuldade de acesso a mentores, e comprovadamente demonstram maior índice de 

sucesso na carreira quando ligadas a programas de desenvolvimento na faculdade 

(FLEMING et al., 2015). Existem diferenças identificáveis por gênero e outros fatores 

demográficos na intenção dos futuros médicos em adotar carreira acadêmica. O gap 

entre homens e mulheres nas aspirações à carreira acadêmica já ficam expostos após 

o primeiro ano da qualificação (SMITH; LAMBERT; GOLDACRE, 2014). 

Por meio de um survey realizado na Universidade de Oxford, em 2015, viu-se 

que 17% dos aprendizes do sexo feminino estavam em trabalhos clínicos de pesquisa 

e ensino, enquanto os do sexo masculino somaram 29%. Um maior percentual de 

homens relatou a intenção de se tornar educador clínico como carreira eventual (3,9% 

média global; 5,4% homens; 2,7% mulheres). Mais médicos desejavam mudar da 

atuação clínica para a carreira acadêmica do que o inverso (824 comparado a 236), 

entre homens (433 comparado com 118) e mulheres (391 comparado a 118). 

Comparativamente, as mulheres são sub-representadas tanto na manutenção dos 

postos acadêmicos quanto no desejo de migar para esse cenário (SMITH; LAMBERT; 

GOLDACRE, 2014). 

Na Mayo Clinic foi desenvolvido um programa de peer-mentoring facilitado, que 

demonstrou impacto positivo sobre as competências acadêmicas de desenvolver 

artigos por parte das profissionais de medicina. Ao final de 12 meses obteve-se um 

total de nove manuscritos que foram submetidos a periódicos, seis que estavam no 

prelo ou foram publicados e outros dois que foram enviados para revisões e 

readmitidos. Ao final do programa os participantes reportaram aumento do nível de 

percepção de realização (aumento médio do escore 2.32 a 3.63; p=0.0001), do nível 

de percepção do ganho em competência necessária para efetivamente pesquisar em 

literatura médica (aumento no escore médio, 3.32 a 4.05; p=0.0009), melhora na 

habilidade de escrever um texto ou artigo de revisão (aumento de escore médio, 2.89 

a 3.63; p=0.0017) e um aumento em suas habilidades para avaliar criticamente a 
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literatura médica (aumento no escore médio, de 3.11 a 3.89; p=0.0008) (VARKEY et 

al., 2012). 

Também foi demonstrado o papel dos mentores como um dos fatores que 

influenciam as mulheres, de diferentes partes do mundo, a optarem por seguirem a 

carreira acadêmica no futuro. Este grupo frequentemente desempenha um papel na 

forma como internacionalmente as estudantes mulheres configuram suas carreiras, e 

frequentemente eles acabam por ser determinantes de como elas se tornam mentoras 

(BORGES et al., 2013). 

4.4 Burnout 

A síndrome de burnout (do inglês to burn out, queimar por completo), também 

chamada de síndrome do esgotamento profissional, foi assim denominada pelo 

psicanalista nova-iorquino Freudenberger, após constatá-la em si mesmo, no início 

dos anos 1970. 

A dedicação exagerada à atividade profissional é uma característica marcante 

da síndrome de burnout, mas não a única. O desejo de ser o melhor e sempre 

demonstrar alto grau de desempenho é outra fase que se destaca: o portador de 

burnout mede a autoestima pela capacidade de realização e sucesso profissional. O 

que tem início com satisfação e prazer termina quando esse desempenho não é 

reconhecido. Nesse estágio, a necessidade de se afirmar e o desejo de realização 

profissional se transformam em obstinação e compulsão; nesta busca, a pessoa sofre, 

e apresenta problemas de ordem psicológica e forte desgaste físico, gerando fadiga e 

exaustão. É uma patologia que atinge membros de diferentes áreas profissionais, 

como a saúde, a segurança pública, o setor bancário e a educação. Também são 

comumente afetados os cartorários, profissionais da área de tecnologia, gerentes de 

projetos, jornalistas, advogados, professores e até mesmo voluntários.  

4.4.1 Mentoria: combatendo o burnout 

A síndrome de burnout é definida por uma tríade: exaustão emocional, 

despersonalização e sentimento crescente de fata de realização, que ocorre entre 

indivíduos que trabalham com outras pessoas. Um conceito similar de burnout escolar 

consiste destes três fatores: exaustão, causada pelas demandas escolares; atitude 

cínica e isolada pela escola e sentimentos de inadequação como estudante 
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(SKODOVA et al., 2017); e percepção de inefetividade com perda de sentimento de 

satisfação com o estudo. O significado desse modelo tridimensional é que isto 

claramente coloca o burnout como uma experiência de stress emocional dentro de um 

conceito social e envolve a percepção que o indivíduo tem de si mesmo e das pessoas 

ao seu redor (MASLACH; LEITER, 2016). 

Em termos de desfecho, o burnout está frequentemente associado a várias 

formas de reação negativa e abandono de emprego, incluindo perda de satisfação 

com o trabalho, pouco ou nenhum comprometimento organizacional, absenteísmo e 

abandono de metas pessoais e profissionais. O cinismo tem sido reportado como o 

aspecto principal do burnout, atuando como preditor de abandono, sendo que o 

burnout é o motivo que leva quem está sendo intimidado no local de trabalho a querer 

abandoná-lo. Para as pessoas que permanecem no trabalho, a síndrome acarreta 

menor produtividade e prejudica a qualidade do resultado. E por reduzir a 

possibilidade de experiências positivas no dia a dia, está claramente relacionado à 

perda da capacidade de realizar-se no emprego e ao grau de compromisso com o 

resultado final que advém do trabalho (MASLACH; LEITER, 2016). Nesse sentido, não 

se pode conceber a educação médica e/ou qualidade em saúde pública sem uma 

abordagem racional e institucional formal que previna e combata esta síndrome. 

Mais recentemente, a síndrome de burnout entre estudantes se tornou assunto 

de interesse a partir da observação de que ela influencia o bem-estar deles, a 

produção escolar, e, por conseguinte, a qualidade de sua preparação profissional 

(SKODOVA et al., 2017). 

Entre os médicos, determinados problemas relacionados à saúde mental são 

mais prevalentes que na população em geral. Durante a sua formação, eles sofrem 

de excessivo nível de stress, que se relaciona ao seu treinamento prático, 

independentemente de suas características psicológicas (MASLACH; LEITER, 2016). 

Uma sólida formação técnica fornecida pela instituição de ensino não é garantia de 

promoção de redução de estresse na vida profissional, nem durante a faculdade, pois 

os fatores que têm potencial para desencadear a síndrome de burnout, nesta 

população, não estão integralmente definidos e são multifatoriais. 

Pode-se sublinhar a admissão e início da educação médica, especialmente os 

dois primeiros anos da graduação, como sendo o momento onde estratégias de 

enfrentamento são fatores significativos no futuro sucesso da carreira médica. Um 

estudo separou os estudantes em três grandes grupos com relação a sua 
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vulnerabilidade e incidência de burnout, quais sejam: “Clever - satisfeitos com a vida”, 

“Bright - competentes”, “Committed - satisfeitos com a carreira”. No primeiro grupo – 

Clever - o que ocorre é que, durante os estudos médicos, eles usam tentativas 

comportamentais para agir e lidar diretamente com problemas, no entanto, eles não 

usam esforços cognitivos para aceitar ou renunciar. Eles não usam os esforços 

comportamentais para reduzir a tensão, expressando sentimentos negativos. No 

futuro, como médicos, eles são resistentes ao burnout, têm a mais alta qualidade de 

vida e renda, e menos satisfação com a carreira escolhida. Presumivelmente, eles não 

são excessivamente envolvidos e, por isso, têm mais prioridades e valores de vida 

outros que não a carreira. É por isso que eles não estão no grupo de risco de burnout. 

Ao invés disso, em termos de lidar com o estresse, os alunos que, como 

médicos, são os mais competentes, têm dificuldades em gerenciar suas vidas. Eles 

são chamados de “Bright”. Esses alunos lidam com seu stress através de esforços 

cognitivos, lidando, desta forma, com os problemas utilizando o esforço de aceitação 

deles. Isto os faz lidar com os problemas preferencialmente fazendo um esforço para 

aceitá-los. Eles também introduzem esforços comportamentais para reduzir a tensão 

e diretamente expressam sentimentos negativos. Como médicos, são 

preferencialmente aqueles mais propensos a sofrer, diante das agruras das limitações 

impostas pelo processo curativo; por outro lado, podem levantar as dificuldades dos 

relacionamentos porque são mais propensos a expor emoções que outros grupos.  

O último grupo, Commited, é o mais envolvido com sua carreira e o trabalho. É 

o que apresenta o nível mais alto de estresse, assim como maior vulnerabilidade ao 

burnout. Esse grupo tem, durante os estudos, o menor nível de competência 

específica para resolver problemas de ordem emocional (MALGORZATA et al., 2016). 

O primeiro ano de faculdade é cheio de potenciais fatores produtores de 

estresse para os estudantes médicos, no qual eles precisam enfrentar grandes 

desafios impostos pelo currículo médico, pelo novo e, muitas vezes, inédito ambiente 

de trabalho e, em alguns casos, pela ansiedade provocada pela separação da família. 

Qualquer forma de suporte fornecido nesta fase irá ajudá-los. O mentoring tem se 

mostrado fonte de redução de estresse e agente facilitador de adaptação a essas 

mudanças (SINGH et al., 2014). 

O mentorship tem sido associado à escolha para atuar futuramente como 

mentor, a avanços na carreira, à produtividade em pesquisa e ao bem-estar na carreira 

e satisfação pessoal (MCKENNA; STRAUS, 2011; CHAVES et al., 2013). 



59 

Embora o burnout tenha originalmente sido associado ao período tardio da 

carreira médica, vários estudos multi-institucionais têm estimado que pelo menos 

metade dos estudantes de medicina são afetados pela síndrome durante a formação 

(SKODOVA et al., 2017). Em uma amostra feita na Espanha, viu-se que a ocorrência 

de burnout aumenta significativamente ao longo dos anos (comparando-se o terceiro 

e o sexto ano) (GALÁN et al., 2011). Também se verificou que ele esteve associado 

à saída precoce da faculdade (DEARY; WATSON; HOGSTON, 2003) e a 

comprometimentos da saúde e da sensação de bem-estar, com claro impacto 

negativo sobre os estudantes (GALÁN et al., 2011). 

O burnout também atinge médicos nos primeiros anos de atuação. Um estudo 

desenvolvido no Departamento de Pediatria da Universidade Saint Louis, EUA, 

mostrou que havia uma taxa anual de 17% de burnout e que a síndrome era mais 

prevalente nos estudantes do sexo feminino. Mesmo entre os que não apresentavam 

a síndrome havia um alto grau de insatisfação com a carreira escolhida. Um programa 

específico de mentoring, visando obter impacto positivo sobre esta realidade, foi 

colocado em curso e os resultados preliminares são bastante satisfatórios, apontando 

que 67% dos mentorados manifestaram o desejo de permanecer no programa após 

esta avaliação inicial (PEREZ-MILENA et al., 2012). 

As relações entre os graduandos de diferentes períodos muitas vezes tendem 

a ser um dos fatores de estresse no convívio social nos ambientes das escolas 

médicas. Na metodologia da implantação dos programas de mentoring, especialmente 

nos que usam o ator peer, são tomadas medidas anti-atritos (anti-ragging) que 

conduzem a um estreitamento sadio das relações entre estudantes seniores e juniores 

nos primeiros anos após admissão. Cuidados específicos são tomados durante a 

seleção dos peer-mentors e sua orientação, por meio de entrevista e aconselhamento, 

visando para garantir que o peer-mentoring não seja desvirtuado para uma situação 

de bullying ou empoderamento negativo. O peer-near-mentoring, especialmente no 

caso dos alunos de primeiro ano, via de regra são conduzidos com sabedoria e de 

forma saudável, produzindo benefício mútuo pela interação dos estudantes de 

diferentes anos de faculdade, evitando a hierarquização no ambiente escolar, 

contribuindo, dessa forma, para tornar o ambiente escolar mais solidário para o 

novato. 

No caso do programa de mentoring do serviço de residência em cirurgia geral 

da University of Ottawa, a avaliação feita pelo próprio grupo canadense indica que os 
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benefícios reconhecidos do mentoring podem ser alcançados a partir de um modelo 

de peer facilitado, em grupo estruturado com grande nível de satisfação de mentor e 

mentorado. O programa é reconhecido por ambas as partes como sendo importante 

promotor de inclusão para os trainees em cirurgia nos seus dois primeiros anos, por 

democratizar o acesso ao mentoring e por dar suporte às relações eventuais de 

mentoring informal que espontaneamente surgem após o fim do programa 

(CHAMPION, 2015). 

Nesse contexto, promove maior integração da comunidade discente, parte 

importante da promoção do bem-estar coletivo no ambiente de ensino. É um caso 

típico de mentoria formal que potencializa as montagens informais de relações de 

mentoria pela maior integração de diferentes atores do universo acadêmico. 

Em 2009, na Faculdade de Medicina em Nova Délhi, Índia, foi desenvolvido um 

programa de peer-mentoring para os estudantes de primeiro semestre, visando 

aumentar a aderência e a efetividade de uma programação tradicional de mentoring 

já existente. Após o primeiro ano de vigência, evidenciou-se que os alunos estiveram 

relutantes em encontrar seus mentores, os quais, em sua maior parte, eram seniores. 

No ano seguinte, ou seja, em 2010, foram recrutados estudantes que atuaram como 

peer mentors, com o objetivo de averiguar se com essa estratégia obter-se-ia aumento 

da efetividade do programa, mediante a melhora da frequência e da qualidade do 

encontro entre alunos e mentores clínicos. Foram recrutados 57 near-peer mentores, 

que se juntaram aos 52 mentores clínicos da faculdade, e 148 novos estudantes a 

serem mentorados, numa relação de aproximadamente 1:1:3.  

A metodologia da proposta foi composta de um encontro ao estilo open-house 

e, para reforço, um segundo encontro ocorrido cinco meses após o primeiro. Ao final 

de um ano, um questionário de feedback foi administrado e efetivamente respondido 

por pouco mais de um quarto dos mentores e da metade dos alunos mentorados. Os 

resultados apontaram que a proporção de encontros entre as partes aumentou 

(4.0±5.2 para 7.4±8.8), assim como o número de alunos que reportaram benefício com 

o programa de mentoria formal (de 23/78 - 33% para 34/74 - 46%). Benefícios foram 

obtidos pela demonstração de preocupação / suporte / interação / aconselhamento, 

segundo resposta de 35 (47,3%) alunos; e 23 (82%) manifestaram o desejo de se 

tornar um peer mentor no futuro. Conclui-se, portanto, que uma alternativa para 

eventualmente se otimizar a qualidade dos encontros entre mentores e mentorados e 

a performance do programa formal pode ser a atuação dos peer-mentors, daí a 
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importância de se formar uma rede de mentores em diferentes níveis de formação –

dyal, peer e/ou near-peer (DECASTRO et al., 2013). 

Nas estratégias de prevenção de burnout devem estar incluídas medidas que 

visem a troca de padrões viciados nas relações de trabalho, como trabalhar menos, 

fazer mais pausas, evitar o trabalho em horas extras e criar um balanço saudável entre 

o trabalho e outros aspectos da vida de cada um; deve-se desenvolver competências 

de como lidar com os conflitos (reestruturação cognitiva, resolução de conflito, 

gerenciamento do seu tempo); fornecer suporte social (tanto de colegas quanto 

familiares); promover a saúde física e mental e estratégias de relaxamento; e 

desenvolver um melhor conceito de autoentendimento por meio de diferentes 

técnicas, como aconselhamento e terapia (CHAVES et al., 2013).  

Um programa formal de mentoring, que acompanhe de forma integral um 

graduando, tem condições plenas de fazer o diagnóstico de bornout e atuar em todas 

as frentes acima propostas para implementar um ambiente educacional saudável que, 

por fim, promova a formação sadia de um médico com uma relação de menor tensão, 

maior comprometimento e comportamento ético com a sua profissão. 

4.5 Implementando o programa formal de mentoring 

O sucesso do mentor ou do peer mentor depende da adequada preparação 

deles e dos alunos para o trabalho. Recomenda-se que todas as partes estejam 

familiarizadas e treinadas sobre vários aspectos desta relação desde o início do 

programa e, para tal, a faculdade deve estar apta a fornecer o suporte necessário. A 

adequada preparação conduz às melhores experiências observadas, assim como aos 

melhores resultados documentados. Para maximizar os benefícios aos novos 

estudantes, é importante que se implemente um programa de neer-peer-mentoring 

anterior à admissão dos alunos. Incentivos ao peer-mentors na forma de 

reconhecimento institucional ou carta de recomendação talvez possam otimizar a 

performance destes atores. Outra forma seria a do encorajamento à utilização de 

recursos online disponíveis, como e-mails ou redes sociais, levando-se em conta que 

estes meios são extremamente familiares no cotidiano dos novos estudantes. A fim 

de prover suporte aos alunos menos aderentes, o programa deve estar apto à 

identificá-los precocemente e adotar medidas específicas em relação às suas 

potenciais dificuldades (SINGH, 2014). 
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Outras estratégias também descritas em literatura para melhorar ou aperfeiçoar 

o mentoring utilizam as mesmas características taxonômicas do mentoring. Em termos 

pessoais, várias ações podem ser relevantes para o treinamento e educação: 

discussão precoce sobre mentoring, treinamento de médicos clínicos em mentoria, 

programas de coaching para mentores, workshops para trainees acerca de como ser 

mentor. Desenvolver a cultura de mentoring em uma instituição envolve algumas 

medidas específicas, além da implantação do programa, como criar um espaço 

específico para mentoria, regularizar os contatos e os meetings, produção de 

relatórios de progressos do programa e acompanhamento das relações. Em âmbito 

estrutural, os programas de treinamento e as instituições devem aumentar as opções 

e a disponibilidade dos mentores de forma ativa, aumentado a valorização deste tipo 

de atividade, criando avaliações formais, tempo protegido e prêmios (MARUŠIĆ, 

2012). Deve-se manter o foco nos principais pontos determinantes de uma relação 

bem-sucedida, tanto do ponto de vista do mentor quanto do aluno, e entender e 

dominar os principais fatores de falência do programa.   

Estudo qualitativo levado a cabo na Faculdade de Medicina da Universidade de 

Toronto, Canadá, e na Faculdade de Medicina da University of California San 

Francisco (UCSF), entre março de 2010 e janeiro de 2011, foi conduzido tendo como 

metodologia a aplicação de um questionário individual semiestruturado a 54 membros 

das faculdades de diferentes níveis e ranqueamentos (STRAUSS, 2013).  

Por meio do referido estudo, foram identificadas as características de mentores 

e alunos, as ações dos mentores ativos, as características das relações bem ou 

malsucedidas e as táticas utilizadas nas relações bem-sucedidas. As relações de 

mentoring bem-sucedidas foram caracterizadas por reciprocidade, respeito mútuo, 

expectativas claras, conexão pessoal e valores compartilhados. Relações que 

fracassaram foram caraterizadas por comunicação pobre, perda de 

comprometimento, diferenças de personalidade, competição perceptível, conflitos de 

interesse e falta de experiência do mentor (STRAUS et al., 2013). 

Concluindo, mentoring é um processo dinâmico e a autoavaliação do programa 

é essencial. O feedback pode dar impulso para a evolução e pode amplificar o sucesso 

do programa. Esses feedbacks, no estudo de Strauss (2013), revelam que o peer-

mentoring suplementa o mentoring no primeiro ano de faculdade, muito porque os 

peer-mentoring, pela sua proximidade com a condição dos alunos, têm competências 

naturais que o auxiliam a aumentar a efetividade da atividade. Mentores, por outro 
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lado, se beneficiam por aperfeiçoar suas competências de lidar com, de interagir, 

competências específicas do cuidar da profissão médica. O mentoring encoraja os 

mentores a fazerem autorreflexão acerca de seu papel como educador, promovendo 

ou implementando seu desenvolvimento como profissional nesta área. Benefícios 

potenciais para a comunidade estudantil incluem a melhoria do cuidado clínico, 

programas de pesquisa mais produtivos e aumento do comprometimento com o 

educar (FORNARI et al., 2014). 

Embora o mentoring seja empreendido em busca desses benefícios, os 

programas encaram certos desafios. Mentores e alunos têm expectativas de que os 

mentores sejam capazes de desenvolver a atividade de mentoring a despeito da 

multiplicidade de tipos de estudantes. Isto é complicado quando o mentoring é informal 

porque, neste caso, a falta de estrutura e estandardização de procedimentos pode 

resultar em experiências de mentoring inconsistentes. Para a administração escolar, 

entre os desafios se incluem: a necessidade de se encontrar tempo para o 

engajamento em atividades específicas e de pesquisa, pois os programas ocorrem 

em paralelo às atividades demandadas pelos currículos extensos de medicina; e 

perda da percepção do valor do programa em razão da inexistência de recompensas 

e premiações. Ademais, os programas de mentoring podem se tornar caros, tendo 

como exemplo o custo anual do Advisory Dean Program da Columbia University 

College of Physicians and Surgeons, que foi estimado em torno de 280 mil dólares. 

Informações acerca do custo-efetividade dos programas formais existentes em outras 

instituições internacionais e nacionais permanecem sem registro (FORNARI et al., 

2014). 

Treinamento em programas de mentores deve ser uma prioridade nas escoas 

médicas por ser considerado prática de excelência, que confere habilidades e 

competências específicas para as relações de mentoring (FELDMAN et al., 2012). 

4.6 Mentoring no Brasil 

Ao comparamos a literatura internacional com a nacional, não se evidenciou 

protagonismo das escolas médicas brasileiras na introdução de programas formais de 

mentoring na graduação. Foram encontradas poucas informações científicas 

relacionadas aos programas nacionais em curso e, especialmente, poucos estudos 

documentados com resultados de autoavaliação desses programas. Assim como 

verificado no cenário internacional, não se constatou nenhuma publicação sobre o 
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custo-efetividade ou avaliação de forma científica dos resultados obtidos com a 

instalação dos programas.  

Os dados referentes às diferentes instituições nacionais, que possuem o 

programa instalado, muitas vezes não são atualizados. A partir dos dados de algumas 

dessas instituições, não conseguimos reproduzir a situação de momento, pois se 

relacionam principalmente à época de implantação dos programas, como objetivos e 

estrutura. Uma exceção verificada foi o Projeto Tutores da Universidade de São Paulo 

(USP), que mantem dados disponíveis sobre a avaliação de alunos e mentores, 

estrutura programática, manuais de conduta, entre outros. 

Característica comum de todos os programas nacionais, também 

preponderantemente verificada no contexto internacional, foi o objetivo primário de 

criar uma rede de apoio ao estudante mais jovem. 

Algumas poucas instituições disponibilizam dados tão incipientes sobre o 

programa, que não foi possível sequer confirmar se eles já haviam sido efetivamente 

instalados. Assim, os dados referentes a estas instituições não foram utilizados. 

Abaixo estão descritas as experiências pioneiras e mais efetivas, relacionadas 

ao curso de medicina, em território nacional.  

  



65 

Quadro 4. Mentoring formal no Brasil. Rio de Janeiro, 2016  

Instituição 
Ano de 

implantação 

Finalidade 
inicial 

declarada 

Estrutura 
Características 

especiais 

Faculdade de 
Medicina de 

Marília 
1997 

Elaboração e 
desenvolvimento 

dos planos 
individuais de 

aprendizagem e 
do alcance dos 

objetivos 
curriculares 

1 docente 
para 4 
alunos 

Secretaria 
administrativa 

organiza dados dos 
alunos e agenda 

reuniões por 
demanda dos atores 

Faculdade de 
Medicina da 
Universidade 
e São Paulo 

(USP) 

2000 

Orientação no 
programa 

acadêmico e 
auxílio na 

resolução de 
problemas 
conforme 
demanda 

Encontros 
regulares 

entre 
mentores e 

alunos:1 
docente 
para 8 
alunos 

Obrigatório o 1º ano 
ao final do curso; 
presença de um 

mentor supervisor 
que coordena e avalia 

as relações 
mentores/alunos 

Faculdade de 
Medicina da 
Universidade 
Federal de 

Minas Gerais  

2001 

Estimulados a 
refletir sobre 

experiências da 
formação 

acadêmica e 
suas 

repercussões 

Grupos de 
10 a 15 
alunos 

Obrigatório a partir do 
3º ano 

Faculdade de 
Medicina de 
São José do 
Rio Preto - 

Famerp 

2001 

Troca de 
experiência, 
partilha de 
vivências 

culturais, troca de 
experiências de 
vida, profissional 

e pessoal 

Inicialmente 
com 8 a 10 
alunos por 

grupo. 
Depois 

aumentado 
para 12 

alunos por 
grupo 

Inicialmente 1º e 2º 
ano, depois estendido 

a todos os anos; 
programa formal de 

autoavaliação 
comandado pela 
coordenação do 

programa 

Faculdade de 
Medicina da 

USP de 
Ribeirão 

Preto 

2003 

Perspectiva real 
sobre a prática 
profissional; 
facilitar o network 
acadêmico; 
aperfeiçoar as 
relações 
interpessoais no 
geral e atuação 
futura em equipes 
multiprofissionais 

10 a 15 
alunos por 

docente 
A partir do 1º ano 

4.6.1 Faculdade de Medicina de Marilia (FAMEMA) 

A FAMEMA é reconhecida pelo seu pioneirismo em intervenções na área da 

educação médica. Em 1997 implantou a Aprendizagem Baseada em Problemas 
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(APB), visando mudar o centro do processo ensino-aprendizagem do docente para o 

aluno e promover maior integração entre teoria e prática.  

Em paralelo, no mesmo ano, foi criado o Programa de Orientação de 

Estudantes da FAMEMA, cuja filosofia apresenta características de um programa de 

mentoring, não prevendo uma estrutura fixa de encontros entre os atores, mas 

recomendando uma frequência mínima de cinco encontros por ano. 

O programa foi destinado aos alunos de primeiro ano, da turma de 1997, 

seguindo-os nos anos subsequentes do curso, até que em 2002 toda a comunidade 

acadêmica passou a ter acesso ao programa, cuja adesão passou a ser obrigatória. 

A este ponto chegou-se ao número de 480 alunos orientados por 120 mentores, sendo 

a seleção dos grupos de alunos e mentores aleatória, mantendo-se uma filosofia 

inclusiva. 

Diferente de outros programas em curso, o da FAMEMA desestimula que o 

aluno troque de grupo de mentoring e de mentor, promovendo a continuidade do 

mentoring, ao longo de todo o curso, dentro do mesmo grupo. Conta, em sua estrutura, 

com uma secretaria administrativa, responsável pelas demandas burocráticas e 

agendamentos de encontros. 

Em 2002, o programa foi rediscutido porque, até pelo pioneirismo do processo, 

percebeu-se que muitos dos setores envolvidos pareceram não conseguir definir 

exatamente seus papéis e atribuições. Usou-se, então, o modelo do programa de 

mentoring da Universidade de McMaster como base para a reestruturação do projeto 

e se criou o Guia do Processo de Orientação da FAMEMA. 

4.6.2 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) 

O projeto Tutores (ao estilo mentoring) foi objeto de discussão em seminário 

organizado pela Pró-reitora de Graduação da USP no final de 1998. Dentre as 

conclusões gerais sobre a operacionalização deste tipo de proposta, ressaltou-se o 

fato de que em cada unidade ou curso da universidade esta atividade deveria assumir 

formas específicas, adaptadas às suas próprias necessidades e características. Foi 

aprovado pela Comissão de Graduação da FMUSP em 14 de fevereiro de 2000. 

Desde o primeiro ano de instalação, 2001, houve intenção de torná-lo obrigatório para 

os alunos de todos os anos, decisão fruto de discussão intensa e não unânime do 

grupo de estudo gerador do projeto. Os alunos foram divididos em grupos de oito, com 
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pelo menos um aluno de cada ano, visando criar maior integração entre a comunidade 

acadêmica e tornar o ambiente mais receptivo aos novos alunos.  

A coordenação do programa, o recrutamento dos mentores e o estabelecimento 

das normas gerais e da avaliação continuada do programa ficou a cargo da recém-

criada Comissão Coordenadora do Projeto Tutores. Entre os seus membros foram 

alocados um profissional com formação em Psicologia e Educação Médica e outro em 

administração que atuava como facilitador dos agendamentos e da logística. A 

Coordenação Geral é composta por três representantes eleitos das diferentes 

instâncias relacionadas ao projeto (Comissão de Graduação, Tutores, Alunos, 

Supervisores e Equipe Técnica). É o fórum por excelência para a discussão e tomada 

de decisões gerais. Busca-se integrar a avaliação e as demandas dos alunos, tutores 

e supervisores. Deste núcleo técnico e da Comissão de Graduação partem as 

intervenções destinadas ao desenvolvimento e adequação da proposta ao longo do 

tempo 

Não foram permitidos que os grupos fossem formados entre os alunos por 

critérios de amizade e sim sob a intervenção direta da comissão, o que sem dúvida 

ajudou na inclusão de alunos de diferentes perfis. As horas dispendidas pelo tutor no 

projeto foram computadas como horas efetivamente trabalhadas em docência. 

A participação dos alunos foi obrigatória a partir da instalação do programa, 

dada a percepção de que, talvez, os alunos que mais necessitassem dos benefícios 

da tutoria-mentoring fossem justamente àqueles com mais dificuldade para aderir ao 

programa, caso fosse opcional. 

Os tutores foram recrutados entre os docentes ligados à graduação, com uma 

expectativa inicial de arrolar 135 tutores que permitissem o suporte a toda à 

comunidade discente, com formação de grupos de oito alunos cada. Como forma de 

auxílio, também foi disponibilizado um supervisor para cada dez mentores. O mentor 

se reúne uma vez por semana com os alunos e uma vez por mês com os supervisores, 

em encontros com tempo de duração média de 1 hora e meia. 

Entre os fatos mais relevantes de sua implantação registra-se que o projeto foi 

obrigatório para os alunos, foi de adesão voluntária para os docentes e, de certa 

surpreendente, houveram o dobro de candidatos em relação ao número de vagas 

disponíveis. Foi necessário, portanto, realizar entrevistas de seleção com os docentes.  

Observou-se que os candidatos não comungavam da mesma crença em 

relação à importância do mentoring sobre a formação médica que os seus defensores. 
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Eles demonstraram, por meio de seus depoimentos, imensa vontade de adaptar seus 

horários ao seu cotidiano e em comum acordo com os alunos. 

O projeto segue ativo sob a denominação de Programa Tutores da FMUSP. 

4.6.3 Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Na Faculdade de Medicina da UFMG, a atividade de mentoring teve início em 

2001, a partir da demanda detectada de alunos com problemas afetivos e sociais que 

interferiam em seu desenvolvimento acadêmico e pessoal.  

O programa tornou-se obrigatório para os alunos a partir do 3º ano do curso, 

momento tradicionalmente marcado por aumento no nível de estresse acadêmico em 

razão da transição do ciclo básico para o ciclo clínico. 

A carga horária da atividade é de 45 horas semestrais, dividida em encontros 

semanais de duas horas. Os alunos do 3º ano acadêmico são distribuídos em grupos 

de dez a 15 alunos. Houve, inicialmente, uma rejeição maior entre os alunos mais 

antigos, mas que foi sendo revertida na medida em que o programa foi desenvolvido. 

4.6.4 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) 

Após uma experiência malsucedida de tutoria no padrão mentoring entre os 

anos de 1991-1992, que teve a aderência dos alunos de forma compulsória, a 

FAMERP reiniciou nova tentativa no ano 2000. 

O programa, após aval da diretoria da faculdade, iniciou colhendo dados acerca 

das expectativas e impressões de potenciais alunos a serem mentorados. Foram, de 

acordo com a literatura já apresentada, sinalizadas as expectativas dos alunos quanto 

a terem contato com professores com capacidade de ouvir, disponibilidade dentro e 

fora do grupo e interesse no programa. 

Foi colocado explicitamente para os alunos e docentes que “o programa não se 

tratava de psicoterapia de grupo e nem de tutoria como modalidade de ensino-

aprendizagem, mas tutoria (mentoring) cujos objetivos principais seriam instruir o 

viver; e orientar para que a carreira, por si desgastante, fosse feita com menor 

sofrimento, melhor ajustamento com opções e mais vantagens, melhor clima de 

relacionamento, troca de experiência, partilha de vivências culturais e troca de 

experiências de vida, profissionais e pessoais”. 
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Em 2000 e 2001, foi desenvolvido um programa de capacitação docente com 

carga horária definida, incluindo seminários com equipe multidisciplinar. De 50 tutores 

potenciais, a metade concluiu e se habilitou e se dividiu em grupos de 10-15 sob a 

supervisão de um tutor supervisor por grupo. 

Inicialmente, o programa mante-se obrigatório para os alunos dos dois 

primeiros anos e depois houve adesão voluntária dos alunos mais antigos. 

Posteriormente, também se tornou obrigatório para os alunos de 3º ano. As reuniões 

eram quinzenais ou mensais, com horários livremente acordados pelos membros. 

A avaliação do programa indicou feedback muito positivo dos alunos. Com o 

sucesso do programa, em 2003 ele foi estendido à Faculdade de Enfermagem. 

4.6.5 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-

USP) 

A implantação do Programa de Tutoria na FMRP-USP se deu em 2003 após 

discussões internas da Comissão de Graduação e do Centro de Apoio Educacional e 

Psicológico (CAEP) da referida instituição, cuja principal motivação foram 

experiências de outras instituições médicas que indicavam que a atividade trazia 

benefícios concretos para os alunos. 

O projeto piloto de tutoria da instituição foi destinado aos alunos do curso 

médico, visando dar suporte a eles durante os múltiplos problemas de ordem afetiva 

e emocional enfrentados ao longo do curso médico. Os objetivos eram comuns a todos 

os programas com esse perfil, a saber: 

▪ Ajudar o aluno a ter uma perspectiva real sobre a prática profissional (diferente 

da idealizada); 

▪ Facilitar o estabelecimento de relações interpessoais no período inicial do 

curso; 

▪ Estimular discussões sobre aspectos da vida acadêmica do aluno, de modo a 

favorecer a identificação de ações de suporte adequadas, as relações 

professor-aluno, aluno-aluno e as interpessoais no geral; 

▪ Preparar para atuação futura em equipes multiprofissionais. 

 

A participação no programa foi voluntária e destinada prioritariamente aos 

alunos de primeiro ano, porém com estímulo à permanência dos alunos nos anos 

subsequentes. 
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O programa tem início com a recepção dos calouros, quando os grupos são 

formados de forma aleatória, mantendo-se, diferente dos demais, o caráter voluntário 

da participação, como agente facilitador do processo. 

O tempo de duração é de apenas seis meses, com reuniões quinzenais 

realizadas nos horários de almoço, com grupos de 10 a 15 alunos e com papel de 

mentoria assumido pelos docentes e alunos veteranos. 
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5 O PRODUTO PROPOSTO: PROJETO MENTORIA FORMAL 

5.1 Projeto Mentoria Formal 

5.1.1 Introdução 

O engajamento institucional é indispensável para a disseminação da cultura de 

mentoring formal no ambiente acadêmico.  

Existem vários estudos que mostram a experiência bem-sucedida de grandes 

centros na implementação de programas de mentoria formal. Programa desenhado 

para auxiliar alunos nos primeiros anos de faculdade tem mostrado benefícios 

importantes das suas networks de auxílio para estes alunos: aquisição de prêmios e 

produção científica acadêmica, planejamento de carreira e promoções. Na área de 

radiologia acadêmica, um programa formal de mentoring da Stanford University, 

criado em 1995, foi largamente preferido pelos alunos que, mentorados, rapidamente 

identificaram a sua importância no avanço de suas carreiras, suas agendas de 

pesquisa e progresso acadêmico dentro do departamento de radiologia (MCKENNA; 

STRAUS, 2011).  

Programas formais de mentoring tendem a fornecer um foro de encontro de 

mentores e alunos. A habilidade de alocar mentores apropriados é uma nova atividade 

que se mostrou difícil, e uma estrutura que dê suporte aos mentorados na escolha e 

identificação de seus potenciais mentores também deve ser montada. A solução inclui 

montar uma lista de potenciais mentores e facilitar este encontro não formal através 

da realização de meetings entre as partes. Um programa de mentoria de duplo estágio 

foi descrito, no qual alunos candidatos a serem mentorados são pareados com 

orientadores designados. O papel destes orientadores seria o de orientar os alunos 

pelo período de um ano, sendo que neste período eles ajudariam estes alunos a se 

engajar com aqueles mentores que parecessem se encaixar em parâmetros pré-

determinados de acordo com cada aluno. 

Deve existir também um período denominado check-in, no qual tanto mentor 

quanto aluno poderiam decidir se as relações estão caminhando ou se necessitam ser 

alteradas. Uma vez que a relação esteja estabilizada, a estratégia institucional pode 

ajudar a minimizar as demais barreiras para o sucesso do programa. Por exemplo, os 

mecanismos formais de resolução de conflitos e objetivos claros documentados para 

o processo de mentoring podem ajudar a gerenciar as expectativas e resolver os 
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impasses na medida que eles surjam. Os workshops para mentores e alunos podem 

oferecer um desenvolvimento facilitado na relação. 

Instrumentalizar os mentores com competências corretas para dirigir e facilitar 

o desenvolvimento de colegas é um componente importante de todo o programa bem-

sucedido. Os potenciais mentores que, enquanto alunos, não foram expostos 

previamente à atividade de mentoring podem se sentir inseguros acerca das 

estruturas dos meetings ou de qual poderia ser seu papel nestas estruturas. O suporte 

na forma de workshops de mentoring é sempre uma ótima sugestão. Obviamente, 

atenção deve ser dispensada ao tempo destinado a estas atividades, sejam os 

seminários ou os workshops, para que não comprometa a capacidade de participação 

do seu público-alvo.  

Um programa com um currículo formal para treinamento de mentores foi 

desenvolvido na UCSF, nos Estados Unidos da América, contemplando tópicos 

diversificados, dentre eles a diversidade, os benefícios e os prêmios obtidos com a 

produção científica. Os participantes foram submetidos a um survey que mostrou que 

eles se sentiram mais confiantes por estarem instrumentalizados com as 

competências necessárias ao papel de mentor (REID, 2012).  

Ao desenvolver programas formais de mentoring, os centros formadores nunca 

devem se esquecer da necessidade de se dar reconhecimento aos membros 

voluntários do programa. Um dos problemas frequentes reportados como barreira ao 

sucesso do programa tem sido a falta de reconhecimento acadêmico pela demanda e 

pelo tempo gasto. Muitas das avaliações de qualidade internas das faculdades têm 

reconhecido o mentoring como elemento essencial para a qualidade dos resultados 

acadêmicos e do portfólio de serviços oferecidos pelas instituições. Apesar disto, os 

esforços dispensados pelos mentores durante os programas, mesmo que formais, 

muitas vezes não têm sido levados em conta quando das opções de promoção dentro 

da instituição. 

Reconhecer o valor de se participar de um programa de mentoring deve ser 

paradigma para promover o mentoring em qualquer instituição. O provisionamento e 

a proteção do tempo para os encontros entre mentores e alunos e o reconhecimento 

da excelência no programa mediante a criação de “prêmios ao mentoring” amplia as 

possibilidades de êxito do programa (MCKENNA; STRAUS, 2011). 
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5.1.2 Descrição do projeto 

Projeto de caráter obrigatório, integrante da grade curricular do curso de 

medicina, composto por grupos entre docentes, peer mentors alunos e alunos, a ser 

conduzido ao longo de todo o período de graduação. 

Os alunos iniciam a sua participação no programa no momento em que são 

admitidos na faculdade e são alçados à categoria de peer mentors quando chegam 

ao quinto período, ou seja, no terceiro ano do curso de medicina. 

O término do programa formal se dá quando da conclusão do curso, ficando a 

cargo dos pares a continuação dos encontros em caráter informal, podendo, para tal, 

ser utilizada as dependências físicas da instituição destinadas ao programa formal, 

desde que sem prejuízo a este último no que tange à utilização do espaço e ao tempo 

dedicado às atividades formais de mentoria por parte dos mentores. 

5.1.3 Objetivos 

Acolher os alunos nas fases de maior estresse durante a vida acadêmica, quais 

sejam: (a) admissão no curso, na qual as dificuldades enfrentadas pelos estudantes 

são representadas principalmente pela migração do modelo educativo do segundo 

grau para as pressões do ensino universitário e eventual afastamento da família; (b) 

passagem do ciclo básico para o profissional, momento em que os alunos têm de lidar 

com a dinâmica doença, tratamento e seus desfechos; e (c) final do curso, período no 

qual se deparam com as incertezas relacionadas à escolha frente a diversas opções 

profissionais. Para cada um dos três momentos foi desenhado um tipo específico de 

abordagem.   

5.2 Etapas de desenvolvimento do projeto de mentoria formal 

5.2.1 Etapa 1: admissão no 1º ano  

O aluno será integrado a um grupo composto por até dois alunos de primeiro 

ano, um peer mentor de 3º ou 4º, um peer mentor de 5º ou 6º ano e um profissional 

clínico docente que atua como mentor. Cada conjunto de quatro grupos estará ligado 

a um clínico supervisor geral. 
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5.2.2 Etapa 2: progressão no 3º ano 

O aluno iniciará a sua atuação como peer mentor, desempenhando o papel de 

mentoria na recepção de alunos de primeiro ano e no seu acompanhamento ao longo 

dos próximos dois anos de curso. Parte das atividades será diretamente ligada ao 

estudante mentorado e parte sob a supervisão de docente mentor presencialmente. 

O aluno também manterá as suas atividades de aluno mentorado, tendo contato direto 

com o peer mentor aluno, a partir do quinto ano, supervisionado por docente mentor. 

5.2.3 Etapa 3: finalização do curso 

O aluno manterá as suas atividades como peer mentor, desenvolvendo 

sozinhos, em alguns momentos, a mentoria a alunos de terceiro e quarto ano e, em 

outros, supervisionados por mentores docentes. Enquanto aluno mentorado, 

participará de atividades de mentoring de final de curso. 

Figura 3. Atividades dos alunos no programa formal de mentoring ao longo do 
curso de graduação. Rio de Janeiro, 2016 
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5.3 Estruturação didática 

5.3.1 Workshops 

➢ Mentoring: o que é, como participar e qual o meu papel? 

Público-alvo: alunos mentorados de primeiro ano e novos mentores do programa. 

Objetivo: apresentar o programa, seus objetivos, sua estrutura, seus recursos 

facilitadores e sua programação obrigatória e facultativa. 

➢ Como tornar-me um bom aluno em mentoring? 

Público alvo: alunos de primeiro ano recém-admitidos. 

Objetivo: apresentar o papel do aluno mentorado, com ênfase na apresentação de 

focos de facilitação para o sucesso da relação mentor-mentorado do ponto de vista 

do aluno, quais sejam: compromisso, interesse, iniciativa e outros. 

➢ Como me tornar um bom mentor? 

Público alvo: mentores docentes recém-envolvidos no programa e novos peer 

mentors. 

Objetivos: apresentar os aspectos de facilitação para uma boa relação entre mentor e 

aluno do ponto de vista do mentor, quais sejam: atitude acolhedora, disponibilidade e 

compromisso; ensinar como estruturar uma boa relação de ensino-aprendizagem; 

apresentar os benefícios do ensinar, do ensinar aprendendo e da práxis. Neste 

workshop haverá submodelos específicos para peer mentoring de 3º e 5º anos, 

focando nos objetivos específicos relacionados aos seus programas e aos novos 

mentores docentes. 

➢ Política Nacional de Educação Permanente (PNEPS) 

Público Alvo: todos os alunos do terceiro ano e, quando houver atualizações sobre a 

temática específica, a todos os mentores. 

Objetivos: apesentar as diretrizes da PNEPS, os modelos de autoavaliação de 

desempenho educacional e de aprendizagem ativa.   
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Figura 4. Organograma da estrutura gestora do programa de mentoring formal. 
Rio de Janeiro, 2016 

  

 

O programa deve ser estruturado com um coordenador geral; três 

subcoordenadores, sendo um docente, um peer mentor aluno e um dos alunos; uma 

psicóloga e uma secretária executiva; além de todos os alunos do curso e docentes 

voluntários que atuarão como mentores de grupo e outros que atuarão como 

supervisores. 

5.4 Estrutura física  

O programa terá sala exclusiva que servirá de local de trabalho da secretária 

executiva para agendamento de reuniões, atendimentos de outras demandas, guarda 

de material e como central de internet. 

O programa deverá utilizar local fixo dentro da universidade para as reuniões 

em grupo e workshops e outro para os encontros entre alunos e mentores.  

5.5 Outras informações  

O programa terá um site oficial, no qual serão disponibilizados os dados e 

informações dos mentores, material didático relativo aos workshops e outros materiais 

afins. Servirá, ainda, de interface para eventual contato entre os atores do programa 
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e para exposição de material científico produzido pelo grupo, informes gerais, revista 

on-line, etc. 

✓ A participação dos alunos como mentorados será obrigatória e objeto de 

avaliação pelo mentor direto e supervisor; 

✓ A participação dos alunos como peer mentor será obrigatória até o 5º ano e 

será avaliada pelo mentor e supervisor do grupo; 

✓ A participação dos docentes como mentores será voluntária e as atividades 

desenvolvidas serão valoradas com abono de carga horária docente, na 

proporção 1,5/1 entre tutoria/docência, respeitando-se o limite máximo mensal; 

✓ Haverá banco de dados sobre a produção científica durante o programa e 

follow-up dos membros acerca da prevalência de carreira acadêmica após a 

graduação; 

✓ Haverá registo de custo-efetividade ao longo do programa, entendendo-se 

como custo o salário relativo às horas docentes despendidas ao programa 

relacionadas, os custos com a secretaria executiva, com a aquisição de 

material de consumo básico, com a realização de workshop e extras. 
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Figura 5. Visão geral do programa formal de mentoring. Rio de Janeiro, 2016  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maioria dos programas formais do tipo mentoring das faculdades de medicina 

brasileiras e de faculdades de outros países foi concebida visando um dos aspectos 

mais importantes ligados ao programa: a criação de uma rede de acolhimento aos 

graduandos de medicina. Isto é obtido mediante o estabelecimento regular do contato 

entre estudante, a partir do primeiro ano de faculdade, e um docente tutor e, quando 

no estilo peer mentoring, com um aluno mais velho. 

Ao analisarmos a literatura mundial, observamos que, de todos os potenciais 

efeitos positivos de um programa formal de mentoring, a rede de acolhimento talvez 

seja o que tem mais evidência científica relacionada, conferindo-lhe, portanto, o maior 

nível de evidência. O programa, mantido de forma perene ao longo de todos os anos 

da graduação, criará uma extensa network no meio acadêmico que servirá de apoio 

para o estudante, reduzindo, desta forma, o burnout, tal como se confirma por meio 

de robusta literatura. 

Além do já descrito, ao promover o encontro aleatório de alunos e mentores, o 

programa formal serve como recurso de inclusão acadêmica para estudantes que 

seriam alijados dos benefícios de um eventual mentoring espontâneo, no qual a 

relação entre aluno e mentor é comumente formada por afinidade social ou pessoal, 

por interesses comuns ou descendência.  

O regime de cotas para minorias sub-representadas torna ainda mais relevante 

este efeito positivo inclusivo do mentoring no ambiente acadêmico. A lei nº 12.711, de 

29 de agosto de 2016, garante a reserva de 50% das vagas nas instituições de ensino 

superior e técnico para alunos egressos de escola pública e com renda mensal inferior 

a 1,5 salário mínimo per capita, mantendo-se entre estas vagas percentual reservado 

a autoproclamados negros, pardos ou índios de acordo com a prevalência de 

membros destas populações nos estados sedes das instituições de ensino.  

Além dos benefícios já enunciados, existe um aspecto importante a ser 

explorado no mentoring, que é o potencial de obtenção de competências e saberes 

experienciais em educação envolvidos na relação mentor-mentorado, que não chega 

a ser plenamente abordado nos programas formais existentes, nem relatado nas 

referências obtidas com a mesma prevalência que os objetivos anteriormente 

descritos. 
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Vivemos em uma realidade na qual, por força da lei, ao receber o seu diploma, 

um graduando de medicina torna-se de imediato legalmente capaz de exercer de 

forma plena a profissão e, dessa forma, responsabilizar-se pela tomada de decisão 

em campo, que pode impactar de forma definitiva e irreversível o desfecho clínico dos 

pacientes. Isto sem que seja obrigatória qualquer supervisão por profissional mais 

experiente, ou mesmo uma complementação da formação por meio de qualquer tipo 

de pós-graduação. 

Neste sentido, devemos nos ocupar de instrumentalizar os nossos graduandos 

não apenas com saberes teóricos necessários à formação do médico, mas também 

em relação aos preceitos éticos e humanitários e às competências práticas para o 

pleno exercício da medicina após a conclusão da graduação. 

Esta instrumentalização prática durante o período da graduação deve ser 

realizada nos ambientes de trabalho, ou seja, no universo assistencial, representado 

por todas as estruturas assistenciais de diferentes níveis de complexidade, 

diretamente ligadas ou não à universidade, como as unidades de promoção à saúde 

e atenção básica e os hospitais de alta complexidade. Neste universo, o graduando 

estará em contato, com ou sem a supervisão direta de um docente, com médicos 

assistenciais sem nenhuma ou pouca formação docente/pedagógica. 

Hoje, a construção da relação ensino-aprendizagem entre estes atores se faz 

de forma quase intuitiva, sem qualquer controle do nível de autopercepção do papel 

educativo por parte dos médicos clínicos e sem qualquer forma de trabalho específico 

em relação à instrumentalização deste agente em competências educacionais ou 

programa que implemente o nível de compromisso dele com o papel de educador. Isto 

porque se dá tratamento menos importante a uma ferramenta ímpar de formação, que 

promove o desenvolvimento de competências, qual seja: encontro entre médico 

clínico e estagiário nas unidades de assistência médica. 

Formação pedagógica formal para todos os médicos não nos parece ser a 

solução viável; logo, devemos capacitá-los com saberes experienciais por meio da 

exposição deles, durante a graduação, à experiência de atuar como mentores num 

programa formal de peer-mentoring, com a responsabilidade de participar do 

crescimento de alunos mais jovens, em vários aspectos de sua formação, 

supervisionados por mentores mais antigos, na maioria das vezes docentes. Isto 

possivelmente representaria uma das intervenções a serem feitas para mudar a 

realidade outrora exposta, garantindo que, no futuro, haja médicos clínicos mais 
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comprometidos com a educação dos mais jovens, em consonância com as diretrizes 

da PNEPS. 

Para tal, é importante que os programas formais de mentoring sejam 

reinventados, que incorporem esta finalidade no seu rol de objetivos, focando dentro 

do seu projeto intervenções como, por exemplo, o investimento no programa de 

mentores e workshops regulares para os atores do programa. 

Para Tardiff, a prática profissional docente não é vista apenas como um campo 

para aplicação dos conhecimentos teóricos, mas sim como um espaço original e 

relativamente autônomo de aprendizagem e de formação para os futuros práticos e 

como um espaço de produção de saberes e de práticas inovadoras por professores 

experientes. Por isso defende que a formação do espírito docente seja redirecionada 

para a prática, para a atuação de campo. Tendo isso em vista, o que seria o acima 

descrito se não a formação de experiências e competências educacionais em campo 

prático, mencionada na lógica de Maurice Tardiff? 

É em busca deste enfrentamento que devemos estruturar nossos programas 

de mentoring. Acreditamos que a experiência supervisionada como peer seja a 

atividade prática que impactará a mudança de postura de nossos médicos clínicos em 

relação à qualidade e ao comprometimento com o papel educacional. E por que 

impactará o nível de comprometimento? Porque o mentoring estimula o mentor a 

buscar o comprometimento do aluno no programa, pois está claramente relacionado 

ao prazer de ser mentor, desestimulando o hábito de adotar atitude de indiferença 

perante à relação de ensino-aprendizagem enquanto atua como facilitador. 

Dados científicos apontam que alunos submetidos à experiência de programa 

formal como mentorados demonstram a vontade de fazê-lo futuramente na condição 

de peer mentor. Apesar de, em princípio, este efeito parecer um impacto positivo de 

programas de mentorado sobre o despertar do interesse docente, ele pode 

representar um viés, isto é, pode tratar-se de efeito reprodutível em alunos que, por 

terem sido muitas vezes voluntários na entrada do programa, já possuem vocação 

docente. E esta é a maior limitação da hipótese levantada por esta dissertação. 

Desse fato surge a necessidade de se instituir um programa formal que tenha, 

inicialmente, caráter obrigatório e que sua estrutura didática de autoavaliação 

contemple caraterísticas vocacionais dos alunos iniciantes pré e pós-exposição às 

diferentes fases do projeto, incluindo especialmente as competências específicas em 

educação identificáveis ao longo do tempo de atuação como peer, tanto na ótica dos 
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alunos a serem por eles mentorados, mas também na deles próprios e de seus 

docentes supervisores, o que daria poder de evidência a proposta aqui colocada. 

Visto isto, finalizamos reforçando o papel já documentado dos programas de 

mentoring na redução do burnout e na inclusão de minorias, mas também nossa 

proposição de sua utilização como instrumento de aquisição de competências 

educacionais por todos os futuros médicos expostos a esta atividade durante a 

graduação e o impacto nos ambientes ensino-aprendizagem existentes hoje. 
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8.1 Apêndice 1 
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de Janeiro, 2016 
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academic hospitalists 

REID, MB EUA 2012 

Survey de 61 perguntas 
para descobrir as atitudes e 
atributos de hospitalis 
acadêmicos a respeito de 
orientação, produtividade e 
promoção do mentoring  

Transversal qualitativo e 
quantitativo 

Student-led process to 
enhance the learning 

and teaching of 
teamwork skills in 

medicine 

BALASOORIY, 
ACA 

AUSTRÁLIA 2013 

Projeto que visa identificar 
as percepções e gerar 
recomendações de 
estudantes para o 
desenvolvimento de 
estratégias educacionais 
eficazes  

Qualitativo 

Mentors also need 
support: a study on 
their difficulties and 

resources in medical 
schools 

GONÇALVES, 
MCN 

BRASIL 2012 

Investigar as percepções de 
um grupo de mentores face 
a dificuldades ao longo do 
tempo e os recursos 
utilizados para enfrentá-los  

Estudo qualitativo 
exploratório 

Mentors, students, and 
the undergraduate 
medical course: a 

virtuous circle 

BELLODI, PL BRASIL 2011 

Para explorar as 
percepções dos mentores 
sobre sua experiência 

Qualitativo exploratório 

Mentoring for the New 
Millennium 

WALKER, WO EUA 2012 
Revisão da literatura que 
suporta a crença no valor 
do mentoring  

Mentoring program 
design and 

implementation in new 
medical schools. 

FORNARI, A EUA 2014 

Apresenta como novas 
escolas médicas criaram 
seus programas de 
mentoring e como eles 
desenvolveram seus 
currículos 

Qualitativo 

Underrepresented 
minority faculty in 

academic medicine: a 
systematic review of 

URM faculty 
development 

RODRÍGUEZ, J EUA 2014 

Avalia estratégias de 
retenção de minorias entre 
membros das faculdades. 
Sugestão de mentoring 
como instrumento 

Revisão sistemática 

Mentor Networks in 
Academic Medicine: 

Moving Beyond a 
Dyadic Conception of 
Mentoring for Junior 
Faculty Researchers 

DECASTRO, R EUA 2013 

Entrevista com 100 
mentorados premiados por 
programas formais e 28 de 
seus mentores 

Qualitativo tranversal 

International women 
physicians’ 

perspectives on 
choosing an academic 

medicine career 

BORGES, NNJ EUA 2012 

Explora perspectivas de 
mulheres médicas sobre a 
sua escolha de carreira 
acadêmica 

Exploratório 

Continua... 
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...continuação 

TÍTULO 
AUTOR 

PRINCIPAL 
PAÍS ANO RESUMO – TIPO 

Mentoring Programs for 
Underrepresented 
Minority Faculty in 
Academic Medical 

Centers: A Systematic 
Review of the 

Literature 

BEECH, BM EUA 2013 

Os autores realizaram uma 
revisão abrangente dos 
programas de mentoring 
projetados para minorias 
subrepresentadas para 
identificar práticas 
promissoras 

Revisão sistemática 

The state of diversity in 
the health professions 
a century after Flexner. 

SULLIVAN, LW EUA 2010 

Este artigo apresenta como 
o Relatório Flexner moldou 
a educação médica e criou 
uma cultura de pesquisa 
médica com desempenho 
restrito em 
representatividade 

Ensaio 

Improving the 
Retention of 

Underrepresented 
Minority Faculty in 

Academic Medicine 

DALEY, S EUA 2006 

Programa de mentoring 
para jovens professores de 
minorias subrepresentadas 
com impacto positivo na 
retenção deles 

Intervencionista quantitativo 

A new model for 
mentoring 

underrepresented 
minority faculty. 

LEWELLEN-
WILLIAM, C 

EUA 2006 

Programa de mentoring 
para jovens professores de 
minorias subrepresentadas  

Descritivo 

Minority faculty voices 
on diversity in 

academic medicine: 
perspectives from one 

school 

MAHONEY, MR EUA 2008 

Avalia as percepções de 
jovens professores de 
monorias subrepresentadas 
sob a ótica étnica 

Transversal qualitativo 

Providing mentorship 
support to general 

surgery residents: a 
model for structured 

group facilitation 

CHAMPION, C CANADA 2015 

Analisa a percepção de 
alunos e mentores de 
programa de mentoring de 
residência em cirurgia 

Descritivo qualitativo 

Demographic 
characteristics of 

doctors who intend to 
follow clinical academic 

careers: UK national 
questionnaire surveys. 

SMITH, F EUA 2014 Revisão 
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8.2 Apêndice 2 

Quadro 6. Descritores e suas definições, segundo os Descritores em Ciências 
da Saúde - DeCS 

DESCRITORES DEFINIÇÃO 

Mentores 
Profissionais mais antigos que fornecem orientação, direção e apoio 
àquelas pessoas desejosas de melhoras nas posições acadêmicas, 
administrativas ou outras situações de desenvolvimento na carreira. 

Estudantes 
Indivíduos matriculados em uma escola ou programa educacional 
formal. 

Medicina 
Arte e ciência de estudar, pesquisar, prevenir, diagnosticar e tratar 
doenças, bem como de manter a saúde. 

Burnout 
Reação de estresse excessivo ao próprio ambiente profissional ou 
ocupacional. Manifesta-se por sensações de exaustão emocional e 
física associados a uma sensação de frustação e fracasso. 

Ajustamento 
Social 

Adaptação de uma pessoa ou ambiente social. O ajuste pode ocorrer 
por adaptação do indivíduo (self) ao ambiente ou por transformação do 
ambiente. 

 


