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Ando devagar porque já tive pressa 
e levo esse sorriso, porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe 
eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei 

Conhecer as manhas e as manhãs, 
o sabor das massas e das maçãs, 

é preciso amor pra poder pulsar, 
é preciso paz pra poder seguir, 
e é preciso a chuva para florir. 

Sinto que seguir a vida seja simplesmente 
conhecer a marcha, ir tocando em frente 

como um velho boiadeiro levando a boiada, 
eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, 

de estrada eu sou 
Conhecer as manhas e as manhãs, 

o sabor das massas e das maçãs, 
é preciso amor pra poder pulsar, 

é preciso paz pra poder seguir, 
é preciso a chuva para florir 

Sinto que seguir a vida seja simplesmente 
conhecer a marcha, ir tocando em frente 
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e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, 
e ser feliz 

Conhecer as manhas e as manhãs, 
o sabor das massas e das maçãs, 

é preciso amor pra poder pulsar, 
é preciso paz pra poder seguir, 

e é preciso a chuva para florir 
Sinto que seguir a vida seja simplesmente 

conhecer a marcha, ir tocando em frente 
Cada um de nós compõe a sua história, 

e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, 
de ser feliz. 

 

 

 



 

RESUMO 

O estudo orienta para a necessidade de compreender o papel do preceptor no 
Hospital Universitário (HU), espaço institucional permeado por conflitos. Tendo em 
vista a problemática exposta, foi delimitado como objetivo geral: analisar a 
experiência dos preceptores do Serviço de Infectologia de um HU na formação de 
estudantes de enfermagem na perspectiva da qualidade da assistência em saúde, 
visando contribuir para o aprofundamento das estratégias de formação; como 
objetivos específicos: descrever as representações dos enfermeiros do Serviço de 
Infectologia do HU sobre a sua prática de preceptoria; discutir a prática pedagógica 
dos preceptores do Serviço de Infectologia do HU; identificar fatores que afetam o 
tipo de interação existente entre organização de ensino e o Serviço de Infectologia 
no processo de formação do estudante de enfermagem, neste cenário de 
aprendizagem e; apontar medidas que favoreçam a integração ensino-serviço e o 
ensino de enfermagem orientado para a qualidade da assistência em saúde. 
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa, na 
perspectiva da análise institucional. Utilizaram-se como técnicas de coleta de dados 
a observação e a entrevista semiestruturada realizada com 11 sujeitos que atuam no 
Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade 
Federal Fluminense. Os discursos manifestados nas entrevistas foram submetidos à 
análise institucional. O estudo foi submetido e aprovado em 26 de novembro de 
2012 pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro sob 
CAAE: 03428912.0.0000.5243, garantindo, desta forma, os princípios éticos que 
cabem em pesquisas com seres humanos, como disposto na Resolução nº 466/2012 
(BRASIL, 2012). Resultados: O conceito de preceptor para os preceptores 
entrevistados perpassa pelo acolhimento e orientação de estudantes; para os 
docentes compreende a ideia do profissional que direciona e articula a teoria e a 
prática e; para os estudantes não há uma definição de papeis para a figura do 
preceptor e há pouca articulação entre graduando, preceptor e docente. Quanto ao 
desenvolvimento da preceptoria no serviço de infectologia do HU em estudo, nota-se 
a positividade na medida em que há emancipação/autonomia/protagonismo dos 
sujeitos envolvidos. E, por outro lado, observa-se a negatividade nos entraves, 
alienações e livre circulação da comunicação em que pese a falta de interação entre 
os sujeitos envolvidos no processo de ensino. Adicionalmente foram identificadas 
algumas limitações que contribuem para a não efetivação da preceptoria, tais como: 
sobrecarga de trabalho dos profissionais que acaba por distanciá-lo dos graduandos; 
condições físicas da unidade e; a falta de papeis definidos para o preceptor. 
Conclusões: Esta pesquisa permitiu compreender e refletir acerca das percepções 
dos sujeitos envolvidos no processo de ensino teórico-prático de um HU acerca da 
figura do preceptor. Enquanto docentes e preceptores enxergam a preceptoria como 
uma estratégia dialógica de ensino com vistas ao acolhimento e orientação do 
estudante, os graduandos não discernem o real papel do preceptor no campo de 
estágio. Sugere-se melhor definição das atribuições do preceptor; encontros entre 
docentes e preceptores para um melhor planejamento das atividades de ensino; 
discussão de casos para maior integração dos sujeitos e melhoria da assistência e; 
maior articulação entre a universidade e o serviço. 

 
Palavras-chave: Preceptoria; Alunos de Enfermagem; Hospitais de Ensino. 



 

ABSTRACT 

The study guides for the need to understand the role of the preceptor in the 
University Hospital (UH), which is an institutional space permeated by conflicts. 
Given the problems exposed, we have defined as a general aim: to analyze the 
experience of preceptors of the Infectology Service of a UH on the training of nursing 
students, from the health care quality perspective, to contribute to the further 
development of training strategies. Specific aims: to describe the representations of 
nurses and doctors of the Infectology Service of the UH on their preceptorship 
practice; to discuss the pedagogical practice of the preceptors of the Infectious 
Diseases Service of the UH; to identify factors that affect the type of interaction 
between the educational institution and Infectology Service in the process of training 
of nursing students in this learning scenario and; to identify measures that favor the 
teaching-service integration and the teaching of nursing oriented to the quality of 
health care. The study was approved on November 26, 2012 by the Committee of 
Ethics in Research of the University Hospital Antonio Pedro under CAAE: 
03428912.0.0000.5243, ensuring in this way, the ethical principles that fit into human 
research, as provided in Resolution No. 466/2012 (BRASIL, 2012). Methodology: 
This is a descriptive qualitative research, from the perspective of institutional 
analysis. The techniques used as data collection were observation and semi-
structured interviews, conducted with 22 subjects participating in the Service of 
Infectious Diseases, Antonio Pedro University Hospital, Fluminense Federal 
University. The speeches expressed in the interviews were submitted to institutional 
analysis. Results: The concept of preceptor for the preceptors interviewed 
permeates the reception and guidance of students; as for the teachers, they are the 
professionals who direct and coordinate theory and practice; for students there is no 
definition for the role of preceptor and there is little coordination between graduating, 
preceptor and lecturer. Regarding the development of preceptorship in the service of 
infectious diseases of the UH under study, we may perceive a positiveness since 
there is empowerment/autonomy/prominence of the subjects involved. And, on the 
other hand, there is negativity in the barriers, disposals and free flow of 
communication, in spite of the lack of interaction between the subjects involved in the 
teaching process. Additionally, some limitations that contribute to the non-
effectiveness of the preceptorship were identified, such as: workload of the 
professionals who end up distancing them from the graduating students; physical 
condition of the unit and; the lack of the defined roles for the preceptor. 
Conclusions: This study allowed us to understand and reflect upon the perceptions 
of those involved in the process of theoretical and practical teaching of a UH, 
concerning the figure of the preceptor. While teachers and preceptors understand 
preceptorship as a teaching dialogic strategy with a view to the reception and 
orientation of students, undergraduates do not discern the real role of the preceptor 
in the training field. We suggest a better definition of the responsibilities of the 
preceptor; meetings between teachers and preceptors for a better planning of 
teaching activities, discussion of cases for greater integration of subjects and 
improvement of care and; greater articulation between the university and service. 
 
Keywords: Preceptorship; Students, Nursing; Hospitals, Teaching. 



 

RESUMEN 

El estudio busca comprender la actuación del tutor em el hospital universitario, 
espacio institucional envuelto en conflictos. La función del tutor, sus intervenciones y 
sus atributos no están bien definidos em este espacio, tampoco em documentos 
oficiales y la relación enseñanza-servicio que debería sostener esta practica social 
no se encuentra suficientemente desarrollada.Tomando por base la problemática 
expuesta, há sido delimitado como objectivo general: analisar la experiencia de los 
tutores del Servicio de Infectología de un HU em la formación académica de los 
estudiantes de enfermería em la perspectiva de cualidad de la asistencia em salud, 
com objectivo de contribuir para el aprofundamento de la estrategia de formación; 
como objectivos específicos: describir las represenatciones de los enfermeros del 
Servicio de Infectología del HU sobre su practica de tutoria, discutir la practica 
pedagógica de los tutores del Servicio de Infctología del HU, identicar factores que 
afectan el tipo de interacción existente entre la organización de enseñanza y el 
Serviciio de Infectología del HU; identificar factores que afectan el tipo de interacción 
existente entre organización y enseñanza y el Banco de Infetología em el proceso de 
formación del estudiante de enfermería em este escenario de aprendizaje y; 
presentar medidas que que contribuyan para la integración enseñanza-servicio y la 
enseñanza de enfermería orientado hacia la actualidad de la asistencia em salud. 
Metodología: investigación descriptiva de naturaleza qualitativa, en la perspectiva 
del análisis institucional. Se há utiizado como tecnica de coleta de dados la 
observación y la entrevista semietructurada realizada com 11 sujetos (dos 
profesores de enfermería, tres enfermeros-tutores y seis estudiantes de graduación 
em enfermería del sexto periodo) que actuan em el Servicio de Infectología de 
HUAP. Los discursos manifestados em las entrevistas han sido analisados a partir 
de las bases conceptuales del estudio a luz de los juicios de análisis institucional. El 
proyecto há sido sometido y aprobado por Comitê de Ética reconocido em CNS, 
registro CAEE 03428912.0.0000.5243. Resultados: el juicio de preceptor para los 
tutores entrevistados perpasa por el acogimento y orientación de estudiantes; para 
los docentes comprende la idea del profesional que orienta y articula la teoria y la 
práctica y; para los estudiantes no hay una definición de papeles para la figura del 
tutor y hay poca articulación entre graduandos, tutor y docente. Respecto al 
desarrollo de la tutoria en el servicio de infectología del HU em estudio, se nota la 
positividade em la medida em que hay emancipación/autonomía/protagonismo de 
los sujectos envueltos. Y, por outro lado, se observa la negatividade em los entraves, 
alienaciones y libre circulación de la comunicación aunque falte la interacción entre 
los sujetos envueltos em el proceso de enseñanza. Han sido indentificadas algunas 
llimitaciones que contribuyen para la no efetivación de la tutoria, tales como: 
sobrecarga de trabajo de los profesionales que acaban por alejarlo de los 
graduandos; condiciones físicas de la uniidad y ; falta de papeles definidos para el 
tutor. Producto: a partir de un taller realizado com sujetos del estudio han sido 
elaboradas diretrizes para ayudar em el trabajo cooperativo entre tutores y docentes 
em el acompanhamento de enseñanza de las prácticas em salud de la pasantía 
curricular de los estudiantes de la graduación em enfermería em DIP. 
Conclusiones: este estudio permitió comprender y refletir sobre las percepciones de 
los sujetos envueltos em el proceso de enseñaza teórico-práctico de un HU sobre la 
figura del tutor. Mientras docentes y tutores perciben la preceptoría como una 
estratégia dialógica de enseñanza com vistas al acolhimento y orientación del 



 

estudiante, los graduandos no distinguen lo real papel del tutor en el campo de 
pasantía. Se sugiere mejor definición de las atribuciones del tutor; encuentros entre 
docentes y preceptores para un mejor planeamiento de las actividas de enseñanza; 
discusión de casos para mayor interacción de los sujetos y mejoría de la asistencia 
y; mayor articulación entre la universidad e el servicio. 

Palabras-clave: Tutoría, Estudiantes de Enfermería; Hospitales Escuela. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO  

Minhas reflexões sobre o tema da preceptoria se iniciaram no período de 

estágio da graduação em Enfermagem em um Hospital Universitário (HU) localizado 

no município de Niterói, RJ, e se estendem até os dias atuais, enquanto profissional 

desse mesmo hospital. 

Como acadêmica de enfermagem, posso dizer que foi um desafio chegar ao 

final do curso. A forma de acolhimento dada aos estudantes de todos os cursos, por 

parte da equipe multiprofissional dos serviços, produzia em mim certas frustrações. 

Parecia ser pouco estruturada, deixando aquele momento a desejar. O envolvimento 

com o paciente era o que realmente me incentivava a continuar. Cada dia era uma 

etapa complicada a ser vencida. 

Ao longo do tempo, percebi que pouco foi feito para capacitar, formar esses 

profissionais que detém um domínio da prática, da vivência no ambiente do cuidado 

e participam do processo de ensino de estudantes, tanto da graduação quanto da 

residência, de forma interdisciplinar.  

No cenário do hospital universitário é de praxe observar a presença do 

preceptor acompanhando estudantes de graduação e pós-graduação, no mesmo 

momento em que desenvolve seu trabalho assistencial. Apesar desse educador do 

campo das práticas nem sempre ter vínculo com a academia, desempenha papel 
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importante na apropriação, por parte dos estudantes, de competências para a vida 

profissional, incluindo conhecimentos, habilidades e atitudes (BARRETO; 

MONTEIRO; MAGALHÃES; 2011). 

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

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

ensino, em setores que recebam estudantes de graduação na área da saúde e que 

sejam elos entre a prática e a teoria acadêmica, participando ativamente da 

formação desses futuros profissionais (BOTTI; REGO; 2008). Conceito 

complementado pela afirmativa de que preceptor é o profissional de saúde que dá 

preceitos ou instruções; mentor; mestre; educador (AMORA; 2009). 

Pode-se dizer, então, que o preceptor exerce a preceptoria de estudantes de 

graduação como parte do seu processo de trabalho e desta maneira, tem-se a 

perspectiva de se realizar um trabalho mais transformador e sistemático. Para que 

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

interação entre o preceptor e os estudantes, desde o primeiro até o último dia de 

estágio, em cenários onde há o encontro de vários atores: estudantes, professor, 

preceptor e o usuário dos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Como enfermeira-preceptora de hospital universitário, percebo o meu papel 

como imprescindível para a formação do novo profissional. É em mim, no meu 

desempenho, nas minhas atitudes, na minha forma de abordar e cuidar do paciente, 

que esse indivíduo tende a se espelhar como profissional. A preceptoria constitui-se, 

assim, como papel de muita responsabilidade e que deve ser envolto de formas de 

ensinar, que reflitam um cuidado integral e resolutivo. 

No desenvolvimento das minhas atividades, fico dividida entre o cuidar e o 

ensinar a prática aos estudantes de enfermagem. No entanto, a sobrecarga de 

trabalho e de responsabilidades com o próprio paciente, em alguns momentos, me 

distância do estudante, que busca o aprendizado profissional e entender a sua futura 

profissão, a partir das minhas ações. 

Muitas vezes, na minha prática profissional, deparo-me diante da dúvida. 

Penso que esse momento não deve ser vivido solitariamente diante do paciente, 

suas aflições e as minhas também. A dúvida é algo muito profundo e deve ser 

configurada a partir do próprio indivíduo dentro da sua realidade e do momento que 

o sujeito está a vivenciar, naquele dado instante (GADOTTI; 1995). Dessa maneira, 
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nas relações pedagógicas com os estudantes, a dúvida não distancia o educador da 

condução dos estudantes. Não é possível substituir a experiência da existência 

deles, pela nossa própria experiência da existência. 

Percebo, em alguns momentos, a dificuldade que os profissionais de saúde 

inseridos em hospitais de ensino têm em desenvolver suas atividades práticas 

aliadas as práticas de ensino. Cumpre dizer que há legislação específica que 

estabelece as atribuições dos profissionais com cargos técnico-administrativos 

desses hospitais. Esses profissionais têm seus papéis definidos no planejamento, na 

organização, na execução e/ou na avaliação das atividades em apoio ao ensino 

(BRASIL; 2005). 

Não obstante às dificuldades enfrentadas por estes profissionais, faz-se 

necessário manter o compromisso ético com o acolhimento dos graduandos da área 

da saúde, no ambiente de trabalho, contribuindo dessa forma com a permanência 

desses nas unidades de campo prático, de forma que o estudante usufrua dos seus 

direitos. 

Compreender o campo de estágio e de formação como direito conquistado 

pelo estudante envolve a noção de que ali serão gerados futuros profissionais que 

constituirão equipes de saúde e zelarão pela qualidade da assistência prestada tanto 

para o indivíduo quanto para a coletividade, em especial para os usuários do SUS. 

As relações entre as instituições de ensino e as instituições de pesquisa e 

prática devem ser repensadas, saindo da verticalidade e da horizontalidade, 

estabelecendo relações transversais e diálogo de forma máxima nesse contexto de 

convívio social onde estão inseridas (GUATTARI; 1987).  

Nesse sentido, algumas políticas dispõem sobre a articulação entre ensino e 

serviço. Como exemplo, tem-se a Política Nacional de Educação Permanente 

(PNEP) criada em 2004 com vistas a estimular a integração entre as práticas de 

saúde e de educação no contexto do SUS e das instituições de ensino. Esta política 

objetiva promover a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

conjunto dos cursos da área da saúde e a transformação de toda a rede de serviços 

e de gestão em rede escola (BRASIL; 2004). 

Em todos os setores de um HU se desenvolvem o ensino, a pesquisa e as 

atividades de extensão. Desse fato emerge a importância da educação permanente 

para a preparação dos preceptores para que estes se percebam incluídos no 
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processo de ensino-aprendizagem e; favoreçam as relações interpessoais de 

acolhimento aos estudantes. Esse movimento de saberes deve ser constante e 

proveitoso para todos os atores envolvidos nesse processo. 

Neste sentido, porém, o que pude observar é que muitos de nós, educadores 

do campo de práticas em saúde, sentimos falta de apoio pedagógico e metodológico 

para o estabelecimento do vínculo entre a teoria ministrada em sala de aula e o 

estágio teórico-prático. Do meu ponto de vista, a participação dos preceptores no 

processo de ensino não deve ter início na livre demanda dos preceptores no ato de 

ensinar, nem dos estudantes que procuram aprender de forma sistemática. Deve 

sim, constituir um processo mútuo de colaboração entre as partes, para que essa 

relação seja plena e transformadora. 

Esse movimento, ao meu entender, perpassa tanto pela Educação 

Permanente em Saúde (EPS) comprometida com a qualificação de profissionais de 

saúde, tais como os preceptores de estudantes, quanto pela reorientação dos 

currículos dos cursos de graduação das universidades. Estas devem estar 

envolvidas e comprometidas com a formação de novos profissionais de saúde, 

buscando a formação pedagógica de preceptores de estudantes de forma 

interdisciplinar, para que dessa forma, o acolhimento desse estudante seja pleno. 

A educação permanente deve ser entendida como uma prática de ensino-

aprendizagem na produção de conhecimentos nos estabelecimentos de saúde e, 

como política de educação na saúde, que envolve estratégias de ensino na 

construção do SUS (CECIM; FERLA; 2009). 

O dia a dia do profissional de saúde que desenvolve suas práticas em HU é 

desgastante pela sobrecarga de atividades e responsabilidades assumidas em 

função da escassez de pessoal componente da equipe de trabalho. Dessa forma, 

além de assumir o cuidado ao usuário dos serviços de saúde de forma integral, este 

profissional também mantém o compromisso ético com o acolhimento, no ambiente 

de trabalho, dos graduandos da área da saúde advindos da universidade. Isso, pois, 

o acolhimento contribui com a permanência dos acadêmicos na unidade de saúde, 

de forma que eles usufruam do seu direito de cumprir carga horária prática na rede 

de saúde. Contudo, a sobrecarga de atribuições do enfermeiro preceptor pode 

prejudicar a interação entre os atores envolvidos, gerando diferentes conflitos. 
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Dessa maneira, volto os olhares para o meu ambiente de trabalho, buscando 

o entendimento da sua importância na formação de novos profissionais. Busco 

refletir sobre a prática realizada, no intuito de sugerir o estabelecimento de novas 

práticas e estratégias mais assertivas e resolutivas. E, por consequência, almeja-se 

que os profissionais sejam capazes de elaborar uma prática menos reprodutivista, e 

que se distancie das rotinas que engessam as ações de saúde. Espera-se, portanto, 

transformar as práticas atuais em práticas mais humanizadas que atendem as 

necessidades do estudante e do usuário de saúde. 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou construção. É a partir da curiosidade ingênua que ocorre a 

reflexão crítica sistemática sobre a prática ocorrida anteriormente, seja no hoje ou 

ontem, vislumbrando o exercício da mesma com mais qualidade na prática que se 

segue (FREIRE; 1996). 

O campo de práticas é importante para proporcionar ao estudante o 

desenvolvimento de suas potencialidades, criando assim um verdadeiro ambiente de 

aprendizagem. Cada indivíduo, desde o início de sua experiência formadora, é 

sujeito da produção do saber (FREIRE; 1996). Então, tanto professor como 

preceptor devem entender que ensinar não é apenas transferir conhecimentos, mas 

criar oportunidades e meios para a sua produção ou construção, seja na sala de 

aula ou no HU. 

Além da questão pedagógica, outro ponto que deve ser relembrado é com 

relação à natureza das instituições de ensino e das instituições hospitalares. Apesar 

de terem como objetivo comum a formação de profissionais de saúde, as mesmas 

têm diferentes maneiras de entender questões referentes ao processo de ensino 

aprendizagem, à saúde e ao cuidado, dentre outras. Resumidamente, as instituições 

de ensino têm como uma de suas funções a formação de profissionais com as 

habilidades e competências específicas para o desenvolvimento da profissão. As 

instituições de prática, como é o caso dos HU têm responsabilidades com a 

qualificação dos recursos humanos ali alocados, com a formação de futuros 

profissionais em saúde e, principalmente, com os usuários do SUS com a finalidade 

de garantir ações de saúde de forma igualitária, universal e resolutiva. 

Podemos pensar que um dos pontos de dificuldades entre as instituições de 

ensino e as instituições de prática é que estas últimas, por estarem mais arraigadas 
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a conceitos antigos, podem ter dificuldades em aceitar as mudanças, estabelecendo 

o que já está instituído como verdade única, resistindo ao novo, o instituínte, 

engessando ações e relações e, possivelmente, limitando o diálogo pleno entre os 

atores envolvidos nesse cenário. É importante ter em mente que instituição não é um 

conceito descritivo, não designa coisas passíveis de serem vistas, sólidas e 

concretas, mas constitui-se em uma dinâmica contraditória que se constrói na (e em) 

história ou tempo (LOURAU; 1993). 

As instituições não são estáticas. Nelas podem ser observados, 

dialeticamente, três movimentos: o instituído, o instituinte e a institucionalização. 

Enquanto o instituinte nos passa uma imagem de um processo dinâmico e criativo, 

movimento de criação (inventar novas formas de relação), o instituído é o que está 

estabelecido (fixo e normativo). É no momento da institucionalização que elas 

assumem formas concretas, resultado da contradição dialética entre os dois 

momentos anteriores (LOURAU; 1993). Já para Santos e Gauthier (1999, p. 23),“ser 

instituinte é se obrigar na instituição da cientificidade, a sempre se lembrar de suas 

origens e da sua utopia fundadora. Isto já é lutar contra o instituído” 

Apesar do instituído apresentar uma tendência para o conformismo, 

resistência à mudanças, qualquer tipo de instituição está em movimento constante, 

dinâmico e contraditório entre os três momentos. Daí ser importante entender a vida 

social como um processo em permanente transformação, em busca de maior 

realização e criatividade, onde a relação complementar e contraditória entre o 

instituinte e o instituído se mantém, permanentemente, permeável, fluída e elástica. 

Ainda é importante salientar que neste cenário coexistem as dificuldades 

relacionadas à interdisciplinaridade. Sabe-se que as práticas em instituições 

hospitalares são desenvolvidas em um ambiente em que atuam diferentes 

profissionais de saúde, com um objetivo comum que é o de proporcionar a melhor 

assistência ao paciente, por meio da aplicação de seus conhecimentos técnico-

científicos. 

A interdisciplinaridade consiste em processos de interação entre 

conhecimento racional e conhecimento sensível, e de integração entre saberes tão 

diferentes, e ao mesmo tempo, indissociáveis na produção do sentido da vida 

(PEREIRA; 2009). Esbarra no isolamento das faculdades universitárias e no 

profundo conservadorismo das instituições que, ao não ousar mudar a metodologia 
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existente, provocavam um freio na busca de estruturas comuns (PIAGET; 1972), daí 

o retardo dos trabalhos interdisciplinares. A interdisciplinaridade deve ir além do 

plano do conhecimento ou da teorização, devendo-se levar em consideração o 

domínio da intervenção no campo da realidade social (PIAGET; 1972; JAPIASSU; 

1976). 

Entendemos que a formação na área da saúde se dá pela aproximação com 

as novas tecnologias e pelo aprofundamento e aprimoramento das técnicas. A 

cientificidade é construída de forma articulada entre a teoria e a prática vivenciadas 

no cotidiano do campo de estágio. É essencial um momento de aprendizado in locu, 

ou seja, no contato com o ambiente do cuidado, onde se insere o profissional de 

saúde. Neste cenário, é inevitável que o profissional se relacione com o estudante, 

mesmo sob a guarda de um preceptor responsável da escola. 

Nesse contexto, o estudo orienta para a necessidade de compreender o papel 

do preceptor nesse espaço institucional permeado por conflitos relacionados à área 

da saúde e; no processo de “capacitar”, formar profissionais envolvidos nesse 

cenário para o acolhimento dos estudantes, nos casos onde não há nenhum preparo 

anterior dos profissionais de saúde para este tipo de trabalho. 

Para ampliar as reflexões sobre o tema, alguns pontos necessitarão ser 

compreendidos como: 

 A perspectiva do estudante em um campo de estágio, suas vivências na área 

da saúde; 

 O propósito do preceptor do curso em alcançar, ou não perder, o máximo de 

oportunidades de efetuar o processo ensino aprendizagem no campo de 

estágio; 

 A responsabilidade do profissional de saúde na sua prática da assistência, na 

partilha do cuidado com os outros sujeitos envolvidos, diante da organização 

empregadora e compromisso com a formação dos estudantes; 

 O campo de estágio, como cenário onde se dá o encontro entre diferentes 

atores da organização de ensino e da universitária; 

 A organização de cuidados em saúde e a necessidade da capacitação de seus 

profissionais para atuarem como agentes formadores de recursos humanos 

para a saúde. 
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1.1 Objeto do estudo 

Diante dos pontos colocados para reflexão, definiu-se como objeto de 

estudo o papel do preceptor no setor de infectologia de um HU e a dinâmica inter-

relacional com a organização de ensino. 

 

1.2 Questões norteadoras 

Partimos para o desenvolvimento do estudo a partir das seguintes questões 

norteadoras: 

 Como e em que base se desenvolve a preceptoria em um HU no setor de 

infectologia?  

 Como se articulam a organização de ensino e o setor de infectologia de um HU 

a partir da formação de estudantes de enfermagem, para assegurar a 

qualidade da assistência em saúde? 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar a experiência dos preceptores do Serviço de Infectologia do HUAP na 

formação de estudantes de enfermagem na perspectiva da qualidade da assistência 

em saúde, visando contribuir para o aprofundamento das estratégias de formação. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Descrever as representações dos enfermeiros do Serviço de 

Infectologia do HU sobre a sua prática de preceptoria; 

 Analisar a prática pedagógica dos preceptores do Serviço de 

Infectologia do HU;  

 Identificar fatores que afetam o tipo de interação existente entre 

organização de ensino e o Serviço de Infectologia no processo de 

formação do estudante de enfermagem, neste cenário de 

aprendizagem.  

 Apontar medidas que favoreçam a integração ensino-serviço e o ensino 

de enfermagem, orientados para a qualidade da assistência em saúde. 
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1.4 Justificativa do estudo 

Este trabalho encontra sua justificativa na política que trata da Reestruturação 

dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), com objetivos específicos definidos 

para os HU: Decreto 7.082 de 27 de janeiro de 2010 (BRASIL; 2010). 

 Art. 2 - O REHUF tem como objetivo criar condições materiais e institucionais 

para que os hospitais universitários federais possam desempenhar 

plenamente suas funções em relação às dimensões de ensino, pesquisa e 

extensão e à dimensão da assistência à saúde. 

o §1º I que trata do ensino de graduação na área da saúde com relação 

aos estágios curriculares supervisionados encontramos: 

o § 2o I - Na assistência à saúde - Oferta serviços de média e alta 

complexidade (grifos nossos), conferindo integralidade com acesso 

regulado e atendimento de urgência e emergência; 

o § 2o IV - Desenvolver atividades de Educação Permanente Saúde 

(grifos nossos) para a rede de serviços do SUS, com vistas à 

qualificação de recursos humanos para o sistema. 

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

promoção de conhecimentos e debates sobre a oferta de campo prático nos HUs e a 

responsabilidade dos mesmos em efetuar a educação permanente de seus 

profissionais, capacitando-os para efetuar a integração ensino e serviço. A formação 

pedagógica de preceptores a partir da educação permanente tem como pressuposto 

que: as ações desses profissionais serão mais bem fundamentadas para o 

acompanhamento dos estudantes, integrando o campo de práticas à academia, 

atendendo ao que se refere como projeto pedagógico do curso de enfermagem, e 

refletindo em melhorias na qualidade do cuidado prestado ao usuário do serviço 

envolvido. 

Sempre houve uma preocupação com a preparação daqueles que cuidam da 

saúde da população. Na educação médica, a figura de um profissional experiente, 

que auxilia na formação, é uma constante (BOTTI; REGO; 2008). 
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1.5 Relevância do estudo 

O estudo é relevante por trazer a questão da formação em saúde a partir da 

visão do profissional de saúde que atua como preceptor, dos docentes e também 

dos estudantes, sujeitos deste processo. Durante a revisão bibliográfica sobre o 

tema, observamos a existência de estudos que trouxeram a visão das políticas sobre 

a preceptoria e outros com a percepção dos docentes das universidades. Este 

estudo, por sua vez, ocupa-se das inquietações advindas dos serviços, onde é 

possível efetivar a correlação ente a teoria apreendida pelos estudantes em sala de 

aula com a prática necessária para fundamentar o aprendizado e capacitar o futuro 

enfermeiro em suas habilidades. 

Para o sistema de saúde o estudo é relevante porque vai trazer à tona a 

discussão sobre a qualidade da assistência aos pacientes do SUS a partir da 

compreensão de problemas relacionados às ações interdisciplinares entre a 

universidade e o HU; a educação permanente e outros temas que poderão surgir no 

decorrer do estudo e que podem atuar como fatores importantes no processo de 

cuidar na perspectiva da humanização do SUS. Entendemos o ambiente de um HU 

como um local de troca de saberes entre os atores que convivem nesse cenário, de 

forma horizontal, possibilitando assim, o atendimento integral, igualitário e resolutivo 

ao usuário do SUS. 

Finalmente, este estudo tem viabilidade técnica pela facilidade na coleta dos 

dados sejam eles de referenciais teóricos como de atores envolvidos na questão da 

preceptoria no cenário onde será desenvolvido.  
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CAPÍTULO ll 

2. REFERENCIAL TEMÁTICO 

2.1 Preceptoria 

A partir do Manual de Treinamento Profissional, construído em 2001 e 

revisado em 2010 pela Coordenadoria de Enfermagem do Serviço de Treinamento e 

Avaliação da Enfermagem do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (HUPE/UERJ), ficam estabelecidas as diretrizes gerais 

para o treinamento profissional que tem como focos: o aprimoramento profissional 

dos egressos para composição no mercado de trabalho e a socialização do espaço 

acadêmico (UERJ, 2010). 

Para compreendermos o que a literatura aborda sobre o conceito de 

preceptoria fizemos um levantamento bibliográfico nas publicações dos últimos cinco 

anos e relatamos abaixo a síntese dessas principais discussões. 

O Manual de Treinamento Profissional supracitado estabelece como funções 

do preceptor: supervisionar, orientar e avaliar o desempenho dos estagiários, 

elaborar escala mensal adequada para eles e garantir a atividade de estágio dentro 

dos objetivos em tela (UERJ; 2010). O preceptor caracteriza-se como o profissional 

contratado pela universidade envolvida para trabalhar nessa função e que 
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desenvolve atividades pedagógico-assistenciais (MINICUCCI; AZEVEDO; DUARTE; 

2007). 

Ainda segundo esses autores, a precarização do trabalho do preceptor a 

partir do momento em que ele delega ao interno a responsabilidade do serviço de 

saúde, que de um modo geral, é do serviço público. 

Chemello, Manfroi e Machado (2007, p. 2) defendem um método de ensino 

médico relativamente rápido e ativo, chamado de “preceptoria em um minuto”, o qual 

foca o profissional em formação. Este método contrapõe a metodologia de ensino 

tradicional que coloca a pessoa do estudante em posição secundária. O paciente 

recebe um adicional de atenção quando o médico preceptor é acompanhado por 

uma equipe de acadêmicos. Apesar desse educador do campo das práticas nem 

sempre ter vínculo com a academia, desempenha papel importante “[...] na 

apropriação, por parte dos estudantes, de competências para a vida profissional, 

incluindo conhecimentos, habilidades e atitudes”. 

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

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

Ademais, compartilha experiências contribuindo para a formação desses futuros 

profissionais a partir de seus conhecimentos teórico-práticos (FEITOSA; 2009). 

Em estudo realizado em uma universidade privada de Mossoró/RN, na qual a 

preceptoria faz parte de um programa institucional para dar suporte aos graduandos, 

foi observado que o acompanhamento de estudantes por preceptor é fundamental 

para o processo de ensino-aprendizagem, pois contribui para a aproximação dos 

estudantes com o trabalho da enfermagem como parte de um conjunto de um 

trabalho coletivo de saúde. Este mesmo estudo notou que a ação da preceptoria em 

alguns momentos era atravessada pela ansiedade dos estudantes por executarem 

atividades técnicas. E, finalmente, concluiu que preceptoria não tem conceito claro e 

abarca diversas atribuições tais como a de educar, estimulando os estudantes como 

participantes do cuidado (FEITOSA; 2009). 

O manual de preceptoria do curso de medicina da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) utilizado por estudantes, preceptores, gestores e professores 

da graduação e pós-graduação, como instrumento facilitador do processo ensino-

aprendizagem das práticas em saúde define as seguintes diretrizes (BARRETO; 

MONTEIRO; MAGALHÃES; 2011): 
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(i) Concepção do conhecimento democratizado como, por exemplo, as 

tecnologias da informação, atravessado por outros aspectos adquiridos 

e produzidos e, contextualizados de acordo com as situações que se 

apresentam;  

(ii) Aspectos da relação entre o preceptor e estudante. Para tanto, será 

importante incorporar algumas práticas a fim de horizontalizar a relação 

entre eles: atitudes do preceptor para facilitar o aprendizado do 

estudante, respeito ao estudante e seus conhecimentos, pois ele faz 

parte do processo, dirimir as dúvidas dos estudantes, organização do 

trabalho; Implicações entre teoria e prática: integrar o saber teórico à 

prática; Relação entre ensino, pesquisa e trabalho, possibilitando um 

momento onde se dá ensino e produção do conhecimento. Para que 

isso seja alcançado, o preceptor deve ter responsabilidades junto ao 

ensino e pesquisa, inserir os estudantes na gestão do serviço, 

colaborando com a sua própria formação; 

(iii) Métodos de avaliação utilizados: descontinuar os processos de avaliação 

baseados exclusivamente em provas objetivas (como na maioria dos 

programas), e adotar processos subjetivos e objetivos visando 

desenvolvimento de competências e potencialidades, respeitando os 

limites dos educandos; 

(iv) Questões político-sociais da aprendizagem: as divergências vivenciadas 

no estágio curricular oferecido em hospitais universitários colocam os 

estudantes fora da realidade da saúde; 

(v) Implementação da interdisciplinaridade aprimorando e estimulando o 

trabalho em equipe. Tendo a interdisciplinaridade como um dos 

princípios da APS que desenha as práticas, sendo necessário o 

envolvimento entre a equipe preceptora para atuação em conjunto e o 

conhecimento de técnicas de planejamento educacional; relações de 

pactuação interinstitucionais pactuadas entre as instituições de ensino 

e secretarias municipais e estaduais de saúde para a construção de 

espaço democrático que integre ensino e serviço. Assim como 

estabelecer um perfil desejável de preceptor e construção das ementas 
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para os estágios com a participação dos preceptores, serviço e 

academia. 

Segundo os autores das diretrizes supramencionadas, estas servirão às 

equipes preceptoras da APS para a formação de profissionais compatíveis com a 

realidade da população da área envolvida. 

Missaka e Ribeiro (2011) identificaram diferentes conceitos para o termo 

“preceptor” a partir de 176 trabalhos apresentados em congressos brasileiros de 

educação médica, entre o período de 2007 a 2009, que discutiram o termo com foco 

em conceito aplicado e atividade exercida. O estudo mostra que a formação e a 

capacitação pedagógica dos preceptores são necessárias. Não obstante, há pouca 

discussão acerca da temática. O estudo mostrou que o interesse pelo assunto tem 

crescido e é tema de discussão cada vez mais frequente em congressos científicos. 

Para a mudança na orientação pedagógica é essencial capacitar docentes e 

preceptores em novas metodologias de ensino-aprendizagem e ampliar laboratórios 

de práticas profissionais. Todas essas ações visam à integração entre os ciclos 

básico e clínico profissional, e à mudança do foco hospitalar, redirecionando-o para 

a APS e para as estratégias de EPS como formas de preparar o corpo docente e o 

os profissionais dos serviços que recebem os estagiários.  

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

definidas nem mesmo em documentos oficiais, e uma melhor fundamentação desses 

aspectos poderia contribuir para a construção da regulamentação e prática dessa 

função. A proximidade do preceptor com o estudante na atenção ao doente cria 

maior interação e lhes confere mais qualidade do que poderiam os próprios 

professores. 

Por outro lado, em outro estudo, o qual objetivou identificar as necessidades 

dos preceptores de várias formações e elaborar um conceito para o termo preceptor 

a partir de relatos de experiências e reflexões de preceptores, pode-se identificar 

não apenas o conceito para o termo, mas também as principais competências 

desses profissionais (AFONSO; PIMENTA; SILVEIRA; 2012). 

Os discursos dos participantes apontam que o conceito de preceptor inclui 

competências gerais, pedagógicas, de atitudes, e competências específicas para o 

trabalho de preceptor. Estas competências emergem do conhecimento do contexto, 

cenário, políticas de saúde e pedagógico. As principais habilidades identificadas 
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foram: escuta ativa e acolhida, saber fazer, promover aprendizagem, comunicação 

clara e saber avaliar. Quanto às atitudes do preceptor destacam-se a flexibilidade e 

o caráter ético (AFONSO; PIMENTA; SILVEIRA; 2012). 

Entre as responsabilidades técnicas dos preceptores incluem-se: identificação 

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

das atividades teórico-práticas; realização de procedimentos de maior complexidade 

para compor o aprendizado; orientação do estudante para as normas institucionais 

e; capacidade de atualização para melhoria da qualidade da função de preceptor 

(AFONSO; PIMENTA; SILVEIRA; 2012). 

O enfermeiro-preceptor é um elemento que contribui socialmente no processo 

de formação dos futuros enfermeiros, uma vez que sua prática tem composição 

pedagógica já que participam das atividades práticas dos graduandos por meio de 

orientação e supervisão dos estudantes (SILVA; SANTOS; 2012). Essa participação 

se dá dentro do seu local de trabalho, no momento em que realiza as suas 

atividades profissionais. 

Existem fatores na prática pedagógica, tais como o planejamento, avaliação, 

número de estudantes acompanhados pelo preceptor e a participação direta do 

professor no campo de prática, que influenciam o processo de ensinar pelo 

preceptor (SILVA; SANTOS; 2012). Como principais pontos a serem relevados 

nesse processo, destacam-se a necessidade de capacitação pedagógica para a 

preceptoria e a organização do serviço para receber os graduandos e residentes.  

Concluindo com a reflexão, Afonso e Silveira (2012) afirmam que o preceptor 

de hoje deve ser capaz de renovar suas ações e refazer a sua profissão. Deve ser 

capaz também, de desenvolver suas habilidades técnicas pertinentes à preceptoria, 

frente aos padrões da Organização Nacional de Acreditação (ONA). Mas deve em 

especial assumir o processo de aprendizagem de maneira que esteja orientando o 

estudante para autonomia do mesmo, pois “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” 

(FREIRE; 1996; p.47). 

Cabe ressaltar que entendo como preceptor o profissional de saúde de nível 

superior que exerce suas atividades em hospitais de ensino, especificamente em 

setores que recebem estudantes de graduação em disciplina que tenha estágio 

supervisionado, residência ou outro processo de formação de profissionais de 
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saúde. É ainda aquele que atua articulando o serviço e a academia, vertentes 

importantes para a formação em saúde.  

Nesse sentido, ao preparar profissionais de saúde para exercerem a 

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

deve-se considerar a perspectiva de que seja realizado um trabalho mais 

transformador e sistemático. Essa preparação que envolve a intervenção crítico-

transformadora no processo de ensino deve compreender a inserção do estudante 

no cenário de ensino, no qual diversos atores se encontram e participam do 

processo de cuidar.  

Portanto, o estudo orienta para a necessidade de capacitar, formar 

profissionais de saúde inseridos no campo de prática. Há a necessidade de um 

processo de formação pedagógica permanente em saúde que auxilie na formação 

de profissionais com perfis mais críticos, éticos, humanistas e comprometidos com a 

saúde individual e coletiva. E, que entenda e participe do movimento de mudança do 

paradigma da saúde fragmentada para o paradigma de saúde integral.  

Esse movimento, passa pela formação pedagógica em saúde, de forma 

interdisciplinar, corroborando os princípios preconizados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação na área da saúde, das 

universidades comprometidas com a formação de novos perfis profissionais que 

sobrelevem as necessidades sociais de cada território de atuação em saúde. 

A importância do campo das práticas na graduação está manifestada na Lei 

9.394 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL; 1996), 

assim como nos diversos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos cursos de 

ensino superior. Como coadjuvante, porém não menos importante para essa etapa 

de reflexões teóricas, destaca-se a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 que 

dispõe sobre o estágio curricular. Ela estabelece a obrigatoriedade do 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da organização de ensino e por 

supervisor da parte concedente, comprovado por relatórios. Esta lei contribui para a 

compreensão e emancipação da figura do preceptor, uma vez que aponta para a 

obrigatoriedade da presença de um profissional no campo de práticas que 

acompanhe e estabeleça relações pedagógicas com o estudante (BRASIL; 2008).  

Este estudo apoia-se também no exposto na Lei 11.091, de 12 de janeiro de 

2005. Esta lei, em seu art. 1º, trata da estruturação do Plano de Carreira dos cargos 
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técnico-administrativos em educação e das instituições federais de ensino 

vinculadas ao Ministério da Educação. Em seu art. 8º dispõe sobre as atribuições 

desses servidores no processo de formação entre os quais se inclui: integrar, 

planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-

administrativo ao ensino. Dessa maneira, a lei fundamenta o papel do preceptor 

quando diz que o acompanhamento dos estudantes no campo de práticas em saúde 

está entre as suas responsabilidades enquanto técnico-administrativo das 

instituições de ensino (BRASIL; 2005a). Adicionalmente, cabe citar o Ofício Circular 

do MEC que descreve como uma das atividades dos servidores técnico-

administrativos o de assessoramento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

(BRASIL; 2005b). 

2.2 A preceptoria à luz das teorias educacionais 

É importante ressaltar que a partir da reformulação curricular do curso de 

enfermagem, as contribuições dos teóricos da educação influenciaram 

incorporações ações que contemplam a integração ensino-serviço em prol da 

formação em saúde de forma interdisciplinar e, consequentemente, da melhoria na 

assistência prestada ao usuário dos serviços de saúde de forma mais resolutiva.  

Cumpre assinalar que os HU estão sob a gestão da universidade, já as 

unidades assistenciais que realizam ações de atenção básica em saúde são 

dirigidas pelos municípios. E, por este motivo, segundo a Associação Brasileira de 

Educação Médica, requer a construção de um projeto que integre o ensino ao 

serviço, de modo que, por um lado, garanta o espaço para o estudante desenvolver 

seu estágio e, do outro, confirme-se a atuação de docentes em mutualidade aos 

discentes na construção de diretrizes para o ensino e atendimento com qualidade 

(2005). 

Dessa maneira, é oportuno compreender a importância da presença do 

estudante no ambiente do cuidado, nos cenários das práticas em saúde, de forma 

mais prolongada, para que este participe mais ativamente do processo que envolve 

o planejamento e o cuidado propriamente dito. 

Nesse espaço de convivência, o encontro e a troca de saberes de forma 

horizontal, entre o grupo que ali se encontra, o qual inclui o paciente, podem ser 

transformadores. Nessa ótica, necessita-se de um profissional, no campo prático, 

capacitado, que acolha, tenha vivência clínica e oriente o aprendizado clínico de 
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forma ética e humana, integrando o ensino das práticas em saúde à academia de 

forma sistemática. Deve também, ser capaz de conduzir o aprendizado de forma 

clara e verdadeira (FREIRE; 1996). Tal profissional deve marcar sua presença 

continuamente, ser responsável, comprometido com o ensino e com o cuidado, pois 

suas ações podem refletir na formação desse futuro profissional. Esse ator social do 

campo de práticas em saúde denomina-se preceptor e sua ação, preceptoria. 

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), em sua terminologia dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), o termo preceptoria tem como descritor 

tutoria, que expressa a prática em saúde realizada em medicina e serviços afins, 

para constituir um programa educacional onde o estagiário atua fora da academia 

acompanhado de profissional do campo de prática (2013). 

Na minha vivência como enfermeira–preceptora de hospital universitário, 

percebo o quanto é importante o papel desse profissional para uma formação mais 

transformadora. O desempenho, atitudes e o cuidado prestado ao paciente tendem a 

influenciar as práticas de saúde prestadas pelos estudantes, refletindo na formação 

dos mesmos. A preceptoria é papel de muita responsabilidade e deve ser envolto de 

formas de ensinar que reflitam um cuidado integral e resolutivo.  

No desenvolvimento das minhas atividades, muitas vezes me sinto insegura e 

a dúvida me acomete. A dúvida é postulada como um “ato de liberdade e de 

responsabilidade”. Considerando o cenário deste estudo, ela se faz presente tanto 

no estudante quanto no preceptor, que apresentam e reveem suas atitudes, fazeres 

e posições diante da prática e se reafirmam como sujeitos desta prática. A dúvida 

constitui-se de ferramenta necessária para interrogação e diálogo. Cabe, porém, ao 

sujeito acometido por ela elucidá-la e solucionar os desafios, emancipando-se 

enquanto sujeito do saber. Ela direciona os fazeres e saberes do preceptor a 

encontrar um significado de ações resolutas para o que é mais urgente naquele 

momento. O sujeito passa pela consciência crítica (renuncia ao julgamento de 

outrem). Dessa maneira, nas relações pedagógicas com os estudantes, a dúvida 

não deve distanciar o educador da condução dos estudantes e sim aproximar 

objetivando uma troca mútua de experiências (GADOTTI; 1995, p. 44). 

É por intermédio da Educação que emana do homem, em dado instante 

histórico, a tomada de decisão que expressa o que lhes interessa ser e fazer, 
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acarretando ações. É a partir da educação e é nela que está “empenhada e 

implicada toda uma sociedade” (GADOTTI; 1995, p. 47). 

Ante ao exposto, é imprescindível a valorização da educação e do ensino, 

tanto em seus aspectos teóricos quanto práticos. Deve-se valorizar o campo de 

saberes e práticas, gerando, repetidas vezes, reflexões da prática sobre a prática de 

forma crítica, para proporcionar ao estudante o seu desenvolvimento (GADOTTI; 

1995, p. 47). 

 

2.3 Interdisciplinaridade e saúde 

Na interdisciplinaridade existe uma interação entre duas ou mais disciplinas 

relacionadas ou não, através de programas de ensino ou pesquisa, com o objetivo 

de integrar ou coordenar conceitos, métodos e conclusões (MOURÃO; 2006). 

Quando se trata do conhecimento, ligado a área da saúde, torna-se 

necessário romper com a compartimentalização que está presente entre o biológico 

e o social, a fim de dar respostas aos problemas de saúde avançando da 

disciplinaridade para a interdisciplinaridade (NUNES; 1995). 

A interdisciplinaridade deve ir além do plano do conhecimento ou da 

teorização, devendo-se levar em consideração o domínio da intervenção no campo 

da realidade social (PIAGET; 1972; JAPIASSU; 1976). 

A disciplinaridade pode ser definida como sendo: 

A exploração científica especializada de determinado domínio homogêneo 
de estudo, isto é, conjunto sistemático e organizado de conhecimentos que 
apresentam características próprias nos planos de ensino, da formação, dos 
métodos e das matérias; esta exploração consiste em fazer surgir novos 
conhecimentos que se substituem aos antigos (JAPIASSU; 1976, p. 194). 

Nunes (1995) complementa afirmando que a multidisciplinaridade é uma 

justaposição de disciplinas, sem necessariamente constituir trabalho de equipe e 

coordenação. É o primeiro momento de uma vivência interdisciplinar, quando as 

disciplinas situam-se num mesmo nível hierárquico, mas não há acordo prévio sobre 

os métodos ou conceitos. 

O autor define interdisciplinaridade como o espaço onde deverão ser 

procuradas a negação e a superação das fronteiras disciplinares, formando campos 

integrados de conhecimento. Acrescenta que: 
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O conhecimento interdisciplinar deve ser pautado por uma lógica da 
descoberta, uma abertura recíproca, uma comunicação entre os domínios 
do saber, uma fecundação mútua, e não um formalismo que neutraliza 
todos os significados fechando todas as passagens (GUSDORF; 1995

1
 

apud NUNES; 1995, p. 35). 

Os autores supracitados consideraram importante pensar nos limites de sua 

perspectiva ao colocarem que as dificuldades em efetivar a interdisciplinaridade não 

se limitam ao campo epistemológico, mas de vencer, também, as barreiras que 

historicamente vem privilegiando uma determinada maneira de formar os recursos 

humanos. Para obtenção de ganhos no ensino, deve haver interação entre os 

conteúdos das disciplinas para que haja compreensão das questões geradas pela 

realidade em saúde. No caso, a interdisciplinaridade transpondo as barreiras 

passando da saúde “fragmentada para a unitária”, através da dialogicidade e 

criticidade (TAVARES; 2005, p. 408). 

As barreiras podem ser, em parte, superadas se todos os envolvidos 

concordarem que o ponto de partida de uma abordagem interdisciplinar seja o da 

articulação do conhecimento do fato humano com a prática, através da construção 

de um projeto comum, tendo o homem em seu contexto social como ponto central. 

Complementam que um caminho a seguir em busca da interdisciplinaridade é 

procurar a integração em torno de um objeto ou temas possibilitadores de relações 

interdisciplinares tanto no campo da investigação propriamente dita, como no das 

ações de caráter prático de intervenção (JAPIASSU; 1976; TAVARES; 2005). 

Impõe-se ainda a necessidade de definirmos alguns elementos constitutivos 

do campo teórico da interdisciplinaridade, iniciando o debate sobre: O que se 

entende por disciplina? Como ocorre a passagem da multidisciplinaridade para a 

interdisciplinaridade? Como conduzir uma pesquisa interdisciplinar? Que áreas de 

ensino demandam de forma direta a interdisciplinaridade? 

Etimologicamente, a palavra saúde origina-se do latim salus que significa são, 

salvo, salvação. Dessa palavra derivam as palavras latinas salus, solidus e soldus, 

que significa solda, soldado. Isto quer dizer uma única peça, inteiro, completo. Em 

sua origem grega, o significado é de inteiro, intacto em suma, integridade. Vista 

                                                           

1
 GUSDORF, Georges. Passado, presente, futuro da pesquisa interdisciplinar. Tempo Brasileiro, Rio 

de Janeiro, n. 121, p. 7-27, abr./jun. 1995. 
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dessa maneira, entende-se que o conceito de saúde, é o de não fragmentado; 

inteiro; contínuo. Não admite a fragmentação entre a saúde física, mental e social. 

Pressupõe-se entendê-la de forma também integrada a uma gama de disciplinas. 

Esta integração da saúde apresenta-se mais intensa e efetiva quando ultrapassa a 

dimensão individual para a coletiva. 

A partir da VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986, foi adotado o 

conceito de saúde como resultado das condições de alimentação, habitação, 

educação, renda, ambiente, trabalho, transporte etc. Pensava-se, que a saúde era 

multidimensional, evidenciando-a de forma que não apenas uma disciplina dê conta 

desse objeto (NUNES; 1995). 

Quanto ao trabalho sobre e para o coletivo, nos serviços de assistência à 

saúde, considerando a diversidade do processo saúde-doença e de condições de 

vida do sujeito e da coletividade há necessidade de recorrer a outras áreas do 

conhecimento, que tenham como objeto outras dimensões da vida relacionadas à 

saúde como um todo (NUNES; 1995). 

Há uma complexidade maior quando se busca trabalhar objetos da saúde a 

partir de uma única disciplina, fragmentando, dessa forma, o conhecimento, e 

dificultando a análise dos processos de trabalho na saúde. Perde-se a relação com o 

todo e focalizam-se apenas os limites epistemológicos do leque de áreas disponíveis 

do conhecimento. Assim, essa multiplicidade de saberes introduz no campo da 

saúde a necessidade de articular racionalidades diferentes de intervenção e origens 

distintas de objetivos técnicos, podendo contribuir para uma nova concepção de 

assistência à saúde muito mais complexa. 

Dessa maneira, é necessário trabalhar um mesmo objeto com uma equipe 

multiprofissional que desenvolva um trabalho interdisciplinar, desfragmentando as 

ações e conhecimentos existentes entre os diversos trabalhadores da saúde. Este 

novo processo de trabalho obriga a total reorganização dos serviços básicos de 

saúde, estabelecendo novas formas de articulação do trabalho coletivo em saúde.  

Esse trabalhador coletivo representa hoje um grande desafio organizacional, 

pois vem imprimir nos serviços de saúde uma verdadeira inovação tecnológica, qual 

seja: a assistência realizada em uma dimensão mais global, onde os problemas 

podem ser visualizados sob múltiplos aspectos indo além da questão biológica 

(NUNES; 1995). Estas mudanças imprimem modificações nos atributos técnicos dos 
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profissionais de saúde tanto no objeto, nos instrumentos utilizados, quanto na 

maneira de realizar as suas atividades e as relações entre os diferentes profissionais 

que passam a lidar com novas formas de articulação dos respectivos e peculiares 

trabalhos. Portanto, a complexidade da equipe interdisciplinar refere-se, sobretudo, à 

articulação destes diferentes processos de trabalho. Cada trabalho constitui um 

processo peculiar, com objetos peculiares, saberes e instrumentos singulares, com o 

desafio de eliminar a referida fragmentação. 

Para tanto, faz-se necessária a superação das fragmentações para que a 

equipe multiprofissional, através da articulação de trabalhos realizados por um 

conjunto de agentes de diferentes qualificações técnicas, possam construir novos 

saberes e novas práticas apropriadas às necessidades do trabalho em saúde para 

cada território em saúde. 

Trata-se, sobretudo, de assegurar possibilidades de cooperação e 

coordenação do trabalho coletivo de maneira a realizar um conjunto articulado e 

ordenado das ações que visam ações resolutivas para as necessidades de saúde. 

Porém, sabe-se que existem grandes dificuldades para que haja um trabalho 

interdisciplinar, dada a fragmentação que ocorre na formação dos profissionais de 

saúde. 

Um dos movimentos mais importantes e atual no setor saúde, é a passagem 

da ação individual para o trabalho de grupo. Piancastelli, Faria e Silveira (2000) 

mencionam algumas características para que um grupo de trabalhadores se 

transforme em uma equipe de trabalho. São elas: 

 Visualização de vantagens do trabalho em equipe - complementaridade, 

interdependência e sinergismo das ações quando em comparação ao 

trabalho isolado e o individual;  

 Disposição de compartilhar objetivos, decisões, responsabilidades e também 

resultados;  

 Entender a importância de construir um plano de trabalho com a equipe com a 

definição das responsabilidades de cada membro, para o alcance dos 

objetivos;  

 Avaliação constante dos processos e dos resultados;  

 Perceber a importância do trabalho em equipe, sob a ótica de se obter sucesso 

nas ações, pois o fracasso de um pode significar o fracasso de todos; 
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 O saber ouvir e considerar as experiências e saberes de cada membro do 

grupo. 

Dessa maneira, podemos dizer que transformar um grupo de trabalhadores 

em uma equipe de trabalho é a questão desafiadora. Desafio esse imposto às 

universidades que se ocupam com a formação de profissionais capazes de atender 

a diversidade do mercado de trabalho. Diante desse panorama, há que se 

estabelecer novas maneiras de organizar as atividades de ensino-aprendizagem, 

incluindo experiências significativas que podem ser desenvolvidas através de 

programas de pesquisa e extensão, a partir da adesão de estudantes de diferentes 

áreas de conhecimento. 

A interdisciplinaridade é produzida a partir de um processo histórico-social, 

num movimento contínuo que também se rompe ao mesmo tempo em que a integra. 

Pelo lado do rompimento é transmitida pelo exercício da educação. E pelo lado que 

se refere à continuidade, sistemática, reflete e responde aos processos de trabalho. 

A interdisciplinaridade consiste, portanto, “em processos de interação entre 

conhecimento racional e conhecimento sensível, e de integração entre saberes tão 

diferentes, e ao mesmo tempo, indissociáveis na produção do sentido da vida” 

(PEREIRA; 2009). 



 

 

CAPÍTULO III 

3. REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO: aproximações dos conceitos da 

Análise Institucional e suas relações com a formação em saúde 

Iniciando este momento, para entendimento do significado de Análise 

Institucional (AI), contextualiza-se que ela teve início aproximadamente na década 

de 1940, e é constituída a partir de “um conjunto de disciplinas e movimentos que 

ocorreram na sociedade francesa” (L’ABBATE; 2003, p.266). 

São as práticas da saúde mental que aparecem como iniciadora dessas 

transformações que influíram duramente sobre as práticas psiquiátricas, educativas 

e mais amplamente sociais. 

O termo Análise Institucional, nasce da crítica à Psicossociologia Institucional 

(psicologia de pequenos grupos), quando George Lapassade evidenciou o que 

estava oculto nesse modelo de análise coletiva - essa coisa era a instituição 

(LOURAU; 1993, p. 29). 

A AI busca compreender a realidade social e da organização, a partir das 

práticas sociais e das falas dos sujeitos, utilizando a dialética hegeliana. 

Inicialmente, dois métodos são utilizados para analisar as instituições: a socioanálise 

e a análise de papel, ou seja, a análise à quente e a análise à frio. Na socioanálise, 

a análise é efetuada coletivamente e em situação, pelos atores, eles mesmos, com 

ou sem o recurso a analistas externos. Os conceitos-chave da socioanálise são 
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encomenda, demanda, transversalidade, analisador e implicação. A análise que se 

utiliza da observação, entrevistas e de documentos, denomina-se análise de papel. 

Esta se dá quando o analista/pesquisador, a partir da análise desse “papel”, 

identifica o analisador ou os analisadores que fazem a instituição revelar as suas 

contradições (LOURAU; 1975 apud L’ABBATE; 2012, p. 198). Este último é o 

método que nos aproximamos nesse estudo. 

A instituição não é um conceito descritivo, não designa coisas passíveis de 

serem vistas, e sim, um conceito produzido por (e para) análises coletivas 

(LOURAU; 1993, p.61). 

Uma questão a meu ver deve ser respondida: porque utilizar o referencial 

teórico-metodológico da AI nesse estudo? Essa escolha se deu, pois, “a análise 

institucional pode ser um instrumento valioso para o estudo das contradições 

institucionais em conjunturas específicas" (LUZ; 1979, p. 28).  

Alternativamente instituição pode ser entendida como: 

Um conjunto articulado, como ligação vital de saberes e práticas com efeitos 
fundamentalmente políticos, envolvendo uma estratégia de luta - não 
necessariamente aberta - entre grupos e classes sociais constitutivos destas 
instituições e inseridos em um bloco histórico (Luz; 1979, p.31). 

O termo instituição é polissêmico e utilizado muitas vezes em um sentido 

banal. Uma instituição tem regras, normas, valores que podem ser escritos ou não. 

Em uma instituição familiar, por exemplo, temos a ideia do pai, mãe e filhos e as 

responsabilidades que esta instituição acarreta. Ela é, portanto, constituída pelos 

sujeitos. 

As instituições, segundo a forma e o grau de formalização que adotam, 

podem ser leis, normas, e, quando não estão enunciadas de maneira manifesta, 

podem ser pautas, regularidades de comportamentos. Elas produzem uma lógica 

que determina a regulação de uma atividade humana, caracterizam uma atividade 

humana, clarificando o que está prescrito e o que deve ser proscrito. Em um plano 

formal uma sociedade não é mais que um tecido de instituições que se 

interpenetram e se articulam entre si, para regular a produção e a reprodução da 

vida humana e a relação entre os homens (BAREMBLIT; 1994). 

A palavra instituição designa um conjunto de normas, de regras e de 

atividades agrupadas em torno de valores e das funções sociais, na medida em que 
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tendem a formar e socializar os indivíduos a fim de perpetuar um determinado 

estado, desempenhando um papel essencial na regulação social (LAPASSADE; 

1977; BLEGER; 1989; ENRIQUEZ; 1989; BERGER; BERGER; 1977). 

Lapassade (1977) que as instituições aparecem como mecanismos de 

mediação do Estado, desempenhando ao mesmo tempo uma função repressiva e a 

tarefa permanente de evitar conflitos e dissimulá-los. São fundadas no poder do 

Estado, que as mantêm pelo medo, e cujo poder, ao mesmo tempo, consolidam. E 

através deste poder consolida-se também o poder das classes dominantes no 

conjunto da sociedade. 

As instituições sempre têm uma história da qual são produtos. Para Berger & 

Berger (1977, p.80): 

As instituições pelo simples fato de existirem controlam a conduta humana 
estabelecendo padrões previamente definidos de conduta que a canalizam 
em uma direção, por oposição a muitas outras direções. 

Quanto mais uma conduta é institucionalizada, tanto mais se torna previsível 

e controlada. 

Uma diferenciação entre instituição e organização é que esta última visa à 

produção delimitada, cifrada e datada de bens e serviços (exemplo: uma empresa 

pode nascer e morrer sem que esse nascimento ou esse desaparecimento tragam 

consequências importantes para a dinâmica social). Enquanto que para a instituição 

o seu objetivo é de existência, não de produção (ENRIQUEZ; 1989). O 

desaparecimento de uma instituição como a família, por exemplo, altera toda 

a dinâmica da sociedade. 

As questões ligadas à preceptoria na formação em saúde podem 

equivocadamente, a priori, ser um fenômeno isolado ou rotineiro nos cenários de 

práticas em saúde, mas se constitui como uma instituição “que faz, cria, molda, 

forma e é o grupo” (LOURAU; 1993, p. 29).  

Numa relação dialética há o movimento instituinte de negação e de 

preservação do instituído para a perpetuação da instituição ou para evitar a sua 

autodissolução. A preceptoria como instituição traz alguns elementos do seu 

momento fundador. O processo histórico que lhe deu origem é também resultante 

dos movimentos instituíntes que vieram discutir essas bases postas anteriormente. 

O que provocou a ruptura do movimento instituído foi do movimento instituinte, 
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colocando o primeiro em discussão. O instituído é forçado a se abrir, permitindo que 

o instituinte se acople e o transforme, em um movimento de institucionalização.  

No espaço micropolítico, a preceptoria na formação em saúde, com as suas 

práticas já estabelecidas, normatizações, acordos e legislações é forçada a se abrir 

às discussões instituintes e se institucionaliza, a partir desse questionamento 

instituinte.  

As organizações são materializações concretas das instituições; a forma 

como estas cumprem sua função de regulação da vida humana. As organizações 

põem em efetividade as opções que as instituições enunciam, podendo ser 

chamadas de organização desde um grande complexo organizacional como os 

ministérios e secretarias (de saúde, de educação etc.) até um pequeno 

estabelecimento (BAREMBLIT; 1994). 

Para que as instituições e organizações adquiram seu caráter de dinamismo e 

movimento é necessário que existam seres humanos realizando sua prática: são os 

agentes institucionais. Os agentes institucionais podem ser definidos como "o 

elemento estruturador por excelência" (ALBUQUERQUE; 1978, p. 72). Uma 

instituição só existe na prática de seus atores institucionais, prática esta que consiste 

em intervir nas relações sociais submetidas à soberania da instituição. Estas práticas 

vêm determinar as relações entre os agentes, clientes e público. Ele ainda 

acrescenta que (p.74): 

A prática de cada um desses atores é, com frequência divergente, e muitas 
vezes complementar e contraditória com respeito à de outros. A prática 
institucional é, portanto, a resultante das práticas conflitantes dos diversos 
atores. 

Para unificar interesses diversos e relações conflituosas, as instituições 

lançam mão de normas. Estas se constituem em um saber, um conhecimento, a 

técnica, a ciência, a arte, a ideologia materializada em práticas específicas. As 

normas instituem os dominantes e os dominados através da ordem e da disciplina, 

fundamentando as relações institucionais. Através da ordem, é garantido o controle, 

a fixação do lugar das normas e dos agentes institucionais no conjunto hierárquico; 

e, através da disciplina, é garantida à obediência à hierarquia, sobretudo a 

hierarquia das relações sociais instituídas (LUZ; 1979). 
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No nível das organizações, também encontramos o organizante e o 

organizado. Este último representado por aqueles que têm a tendência de adotar 

uma série de normas e regras conhecidas por burocracia. 

Em alguns momentos históricos, pode-se assistir a movimentos de revolução 

de uma instituição, operando, nela, profundas transformações. A essas forças que 

tendem a criá-las e ou recriá-las denominam-se forças instituintes (BAREMBLIT; 

1994). 

Enquanto o instituinte nos passa uma imagem de um processo dinâmico e 

criativo, o instituído aparece mais como um resultado das forças instituintes. Apesar 

do instituído apresentar uma tendência para o conformismo, resistência a mudanças, 

é necessário entender o instituído como suscetível a uma política instituinte, caso 

contrário esta não se realizaria. 

É importante que observemos as contradições no interior da instância do 

instituído e, inclusive, as contradições, no interior da instância do instituinte 

(LOURAU; 1993, p. 90):  

Não existe face a face dois guerreiros, o Instituinte e o Instituído, parados 
prontos a atacar. Tudo é movimento. Dialeticamente a contradição produz 
movimento e este produz história. 

É fácil identificarmos como o ideal, o correto, o conhecido, o instituído. 

"Quanto ao novo, o estranho, o desconhecido sempre temos podido isolá-lo como 

incoerente (e assim, ainda hoje, o fazemos)". Ainda segundo esse autor, 

comportamo-nos desta maneira porque funcionamos todos, em todos os lugares sob 

a heterogestão, ou seja, geridos por outrem. E achamos esta maneira de viver 

natural e correta. Daí que uma forma diferente de entender a realidade a partir de 

uma análise que a coletividade traz da situação presente, é, na maioria das vezes, 

absorvida pela sociedade (LOURAU; 1993, p. 9). 

Não há nada mais temido pelo sistema social que os movimentos 

autogestivos. Porque esses movimentos instituintes têm um objetivo definido: é a 

definição dos problemas, a descoberta de soluções a partir da própria coletividade, o 

que as organizações acham ser função exclusivamente delas. Essas formas 

instituintes, vêm mostrar que grandes mudanças históricas, as macromudanças, são 

formas resultantes da produção que acontece no microespaço, onde se dá a eclosão 

constante do novo (BAREMBLIT; 1994). 
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Um risco que se corre é o de realizarmos uma polarização ingênua na 

análise institucional. Nem sempre o instituído é mau e o instituinte é bom. É preciso 

considerar a natureza do que está sendo negado, transformado. Deve-se observar o 

momento fundador da instituição, ou seja, para que e porque ela foi criada. Se o foi 

numa perspectiva inovadora, qualquer movimento instituinte posterior, que negue 

este princípio, pode significar um retrocesso. 

 Os conceitos de analisador e de implicação são todos particularmente 

mobilizados na análise das práticas profissionais e de pesquisa. 

Analisador é um conceito também utilizado na biologia, física, medicina e 

também na Psicanálise. Na AI, o conceito de analisador foi criado por Félix Guattari, 

para quem: “O papel do analisador de grupo consistiria em revelar tais situações e 

levar o conjunto do grupo a não mais poder fugir  tão facilmente, das verdades que 

elas encobrem” GUATTARI, (2001, p.101). Mas para Lourau, analisador é “aquilo 

que permite revelar a estrutura da organização, provocá-la, forçá-la a falar”. É o 

“motor” da análise; é ele que permite fazer a análise da instituição (1975, p. 284). 

 A análise institucional retoma o conceito de analisador distinguindo-o, para 

rearticular, em duas acepções: a primeira toma o nome de “analisador construído” e 

a segunda de “analisador natural”. A manifestação espontânea da vida orgânica, 

psíquica e social, é aquela do “analisador natural”. Os analisadores construídos têm 

por objeto fazer surgir os analisadores naturais, fonte do conhecimento a elaborar 

como, por exemplo, os dispositivos de pesquisa. Os “analisadores naturais” 

costumam ser os mais significativos, justamente porque inesperados. A implicação é 

a principal ferramenta teórica mobilizada pela análise institucional das práticas 

profissionais. A análise de nossas implicações elucida os "lugares" que ocupamos, 

ativamente, neste mundo. Segundo Lourau (1983, p. 16) a neutralidade ou a 

objetividade não existem. “A História – e em particular, a história das ciências – nos 

mostra as implicações do pesquisador em situação de pesquisa como o essencial do 

trabalho científico (mesmo tais implicações sendo negadas)”. Analisar as nossas 

implicações é interrogar a nossa “maneira de agir” profissional nas instituições quer 

se trate da Escola, da Saúde, do Trabalho social ou da Justiça. 

Barbier (1985) a respeito da implicação no conjunto de atividades da análise 

institucional discrimina a natureza psicoafetiva presente no contexto de análise tanto 

histórico-existencial dos atores sociais, quanto do conteúdo estrutural-profissional 
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que eles expressam em grupo. “Quando falamos em implicação com uma pesquisa, 

nos referimos ao conjunto de condições da pesquisa. Condições inclusive materiais, 

onde o dinheiro tem uma participação tão ‘econômica’ quanto ‘libidinal’” (LOURAU; 

1983, p.16). 

Esquematicamente, Lourau (1997) distinguiu cinco categorias para os 

múltiplos conteúdos a serem analisados no processo de pesquisa. As implicações, 

por ele chamadas de primárias, referem-se às: 1) implicações do pesquisador-

praticante com seu objeto de pesquisa/intervenção; 2) com o local, organização em 

que se realiza a pesquisa ou a que pertença o pesquisador e, principalmente, com a 

equipe de pesquisa/intervenção; 3) implicação na encomenda social e nas 

demandas sociais. No plano das implicações secundárias o autor ainda aponta; 4) 

implicações sociais, históricas, dos modelos utilizados (implicações 

epistemológicas); e 5) implicações na escritura ou qualquer outro meio que sirva à 

exposição da pesquisa. 

Opondo-se ao intelectual neutro-positivista, a Análise Institucional vai nos 
falar do intelectual implicado, definido como aquele que analisa as 
implicações de suas pertenças e referências institucionais, analisando, 
também, o lugar que ocupa na divisão social do trabalho, da qual é 
legitimador. Portanto, analisa-se o lugar que se ocupa nas relações sociais 
em geral e não apenas no âmbito da intervenção que está sendo realizada; 
os diferentes lugares que se ocupa no cotidiano e em outros locais da vida 
profissional; em suma, na história (COIMBRA; 1995, p.66). 

Figura 1. Diagrama da Análise Institucional. Niterói, 2013 
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGIA 

4.1 Tipo de pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa, na perspectiva 

da análise institucional.  

Reconhecemos que para ser dês envolvido um estudo descritivo, é 

fundamental que o investigador tenha conhecimento acerca do tema que será 

estudado. Os estudos descritivos têm por objetivo aprofundar a descrição de 

determinada realidade (TRIVIÑOS; 1987, p.110).  

A escolha da pesquisa qualitativa adéqua-se aos propósitos desse estudo, 

pois vai investigar a realidade social da vida dos sujeitos, individual e coletivamente 

e seus significados nas relações entre os atores sociais. A pesquisa qualitativa é 

aquela que “contempla o conjunto das expressões humanas constantes nas 

estruturas, nos processos, nas relações, nos sujeitos, nos significados e nas 

representações” (MINAYO; 2010, p. 43).  

“Pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não 

simplesmente com os resultados e o produto” (TRIVIÑOS; 1987, p. 129), pois 

estudam como os fenômenos ocorrem na vida dos sujeitos no contexto social do 

trabalho. 
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4.2 Cenário  

O cenário onde foram coletados os dados desta pesquisa foi o Serviço de 

Infectologia, antes denominado por DIP, do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), da Universidade Federal Fluminense – (UFF), localizado no município de 

Niterói, Rio de Janeiro. 

 

4.2.1 A pesquisa in locus e o locus da pesquisa- Um pouco da história das 

organizações de ensino  

A Escola de Enfermagem da UFERJ foi fundada no ano de 1944, no 

município de Niterói e criada pelo Decreto Lei nº 1.130 de 19 de abril de 1944, pelo 

interventor Federal do Estado do Rio de Janeiro, Ernani do Amaral. Ela ficou 

subordinada diretamente ao chefe do governo do Estado, lhe dando autonomia 

administrativa e financeira, tendo como objetivos o preparo de enfermeiras de alto 

padrão para os serviços de saúde pública e hospitalares. 

Por ocasião da inauguração do Centro de Saúde da capital, houve grande 

demanda pela necessidade de enfermeiras de alto padrão. Assim, foi criado o 

primeiro quadro de enfermeiras, constituído por número de profissionais insuficiente 

para suprir as necessidades dos programas sanitários então vigentes. Dessa 

maneira, foi fundada a primeira Escola de Enfermagem de alto padrão no território 

fluminense, sob a direção de Aurora de Afonso Costa (FERNANDES; 1964). Sendo 

atualmente denominada Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Tendo 

como meta principal formar profissionais críticos e reflexivos com as seguintes 

competências: técnica, científica, política, social e educativa, com vistas à prática 

social; capaz de realizar atendimento para o indivíduo e para coletividade e atuar no 

processo saúde-doença, visando à qualidade da assistência, nos diferentes níveis 

de atenção à saúde (MOURÃO; 2006). 

Com a federalização da Faculdade Fluminense de Medicina (FFM), em 

dezembro de 1950, da Faculdade de Enfermagem e do Serviço Social, notou-se a 

necessidade de um hospital-escola. Assim, foi pactuado o convênio com o referido 

hospital como campo de estágio. Na época, acreditava-se que esses convênios 

eram suficientes para a sua manutenção. Porém, a falta de recursos pela alta 

inflação acometida na década de 1960 e sem a ajuda do estado do Rio de Janeiro, o 

hospital fechou, em 1960 (BRASIL; 1960). 



52 

 

Em função da tragédia ocorrida em Niterói, em 17 de dezembro de 1961, pelo 

incêndio do “Gran Circus Norte Americano” e a grande quantidade de feridos, houve 

necessidade de reabertura imediata do HMAP. Frente às necessidades, ao incêndio 

ocorrido e as campanhas dos estudantes e professores da Faculdade de Medicina o 

HMAP foi doado, em 1964, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UFERJ), atualmente denominada Universidade Federal Fluminense (UFF). Após 

efetivada a doação o hospital passou a ser denominado de Hospital Universitário 

Antônio Pedro, tal como hoje. 

O HUAP oferece, atualmente, atendimento regulado, de média e alta 

complexidade, incluindo serviço de emergência referenciado. O serviço de 

infectologia localiza-se no 2º andar do HUAP. Conhecido como setor de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (DIP), ofereceu o cenário para que esta pesquisa se 

desenvolvesse, tanto para a observação como para as entrevistas com os atores 

escolhidos. 

O setor de infectologia dispõe de 11 leitos para internação com banheiros 

privativos; um leito-dia com banheiro para o atendimento de pacientes externos; um 

quarto para a enfermagem com banheiro e copa; um quarto para a equipe médica; 

uma sala para a chefia de enfermagem; uma sala de informática; uma sala de 

reuniões; um laboratório; uma copa; quatro salas de professores; recepção; um 

expurgo; uma sala para preparo de materiais; uma sala para preparo de medicação 

e; uma antessala para a guarda dos prontuários e impressos.  

O setor atende pacientes das internações da rede referenciada para a alta e 

média complexidade e atende às demandas de urgências por acidentes com 

materiais biológicos e pérfuro-cortantes e acidentes ofídicos. Recebe estudantes de 

enfermagem para estágio curricular das disciplinas de Doenças infecciosas e 

Parasitárias e Gerência, assim como, atende ao internato dos estudantes de 

medicina, residência médica e, ocasionalmente, a residência multiprofissional. 

Dispõem de profissionais médicos, enfermeiros, assistente social, nutricionistas, 

professores de DIP de enfermagem e de medicina. 
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4.3 O ensino das DIPs no HUAP - um pouco da sua história 

Ao buscar a história do setor DIP do HUAP, localizado no segundo andar do 

hospital, o professor Sérgio Setúbal (1996, p. 29) comenta que na entrada do 

referido setor, havia uma placa com os seguintes dizeres: 

Há um quarto de século, nesta faculdade, foi inventado o viscerótomo e 
criada a viscerotomia, método brasileiro, hoje, universalmente, aceito como 
elemento básico e decisivo na profilaxia da febre Amarela e no diagnóstico 
do calazar, da malária e da schistosomose. 

O inventor do viscerótomo foi Décio Parreiras, formado pela Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro e pós-graduado em Higiene e Saúde Pública na 

Universidade do Brasil. Segundo Setúbal, deu-se a partir de então o início da 

jornada pela saúde iniciada no HUAP, no que diz respeito às doenças infecciosas e 

parasitárias. Setúbal comenta também que Décio introduziu a viscerotomia para 

necrópsia visceral para diagnóstico da febre amarela. Décio Pereira foi o primeiro 

professor de Clínica de Doenças Tropicais e Infectuosas até a década de 1950. Em 

uma publicação comemorativa dos 1980 anos de existência da Faculdade de 

Medicina da UFF, Miguel Pereira afirma que, o Brasil era “um grande Hospital” e que 

a maneira de combater as doenças endêmico-epidêmicas no Brasil, era higienizando 

e eugenizando (GUIMARÃES; 2005, p. 9). 

De acordo com os achados na referida publicação comemorativa dos 1980 

anos da Faculdade de Medicina houve uma aula inaugural com o título de “Valor dos 

Estudos Experimentais na Biologia Geral”, ministrada pelo professor de Biologia e 

parasitologia Tycho Ottílio Machado. Este foi o responsável pelo início do ensino em 

doenças infecciosas (GUIMARÃES; 2005). 

Atualmente, no curso de graduação em enfermagem a disciplina aí ministrada 

tem nome de Doenças Infecciosas e Parasitárias, e está ligada ao Departamento de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica (MEM). A disciplina tem carga horária de 90 horas, 

sendo 30 horas para a parte teórica e 60 horas para a teórico-prática. Tem como 

objetivo geral discutir as políticas de saúde aplicada às doenças transmissíveis de 

maior relevância epidemiológica, principalmente na região sudeste e Rio de Janeiro. 

E, como específicos: intervir no processo saúde/doença através da assistência de 

enfermagem direcionada a clientes em situações de internação hospitalar e 

ambulatorial acometidos pelas doenças transmissíveis. As competências a serem 
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desenvolvidas são habilidades para o diagnóstico de enfermagem para as DIP e a 

aplicação do julgamento clínico de enfermagem no controle das DIPs. 

 

4.4 As entrevistas 

Inicialmente foram realizadas 11 entrevistas realizadas pela pesquisadora 

com os professores de enfermagem, preceptores e estudantes de enfermagem. 

Desses, dois eram professores, três enfermeiros-preceptores e seis estudantes de 

enfermagem, os quais desenvolvem estágio curricular no setor DIP. A identificação 

dos sujeitos desta pesquisa se deu a partir das seguintes variáveis: atuação (se 

professor, preceptor ou estudante), idade, sexo, formação anterior, titulação 

acadêmica, tempo de atuação no setor de infectologia do HUAP. 

 

4.5 Sujeitos - Participantes da Pesquisa 

Os participantes deste estudo atuam dentro do serviço de infectologia, onde a 

pesquisadora exerce suas atividades profissionais. Buscamos assim, entender o 

contexto onde o fenômeno ocorre, delimitando a quantidade de sujeitos pesquisados 

e intensificando o estudo sobre o mesmo, conforme prevê a pesquisa qualitativa 

(CANZONIERI; 2011). 

A amostra do estudo foi constituída por dois professores de enfermagem, três 

enfermeiros-preceptores e seis estudantes de graduação em enfermagem do sexto 

período. O universo de participantes dessa pesquisa foi de 11 sujeitos.  

Cabe ressaltar que o número mencionado de sujeitos participantes dessa 

pesquisa, corresponde ao número total disponível no setor de infectologia no 

período da coleta dos dados. 

 

4.5.1 Caracterização dos informantes 

Destacam-se no perfil apresentado pelos preceptores e docentes, serem de 

idade madura, com idade que varia entre 50 e 57 anos e a maioria deles, atuarem 

na mesma instituição e no setor de infectologia há muitos anos. A exceção se refere 

ao docente DE-2, que há apenas um ano atua como professor no cenário do estudo. 

A maioria é do sexo feminino, sendo apenas um preceptor do sexo masculino. A 

maioria possui mestrado, sendo que um dos preceptores tem mestrado em 

andamento e apenas um deles, possui apenas pós-graduação no nível de 
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especialização, apesar de sua experiência com os estudantes da graduação. Assim, 

pode-se afirmar que, tais sujeitos possuem experiência profissional consolidada em 

sua área de atuação. Os mesmos, foram codificados por PE e DE, seguidos pelo 

número de sequência. Exemplificando, PE-1, PE-2, PE-3, DE-1 e DE-2, 

respectivamente. 

Com relação aos estudantes de enfermagem, que aceitaram participar deste 

estudo, encontramos semelhança com os docentes e preceptores, são na maioria do 

sexo feminino, apenas um deles é do sexo masculino. Porém, com relação à idade, 

são bastante jovens, com idade que varia entre 20 e 25 anos, não têm experiência 

prévia na área, com exceção de um deles, que possui curso técnico de 

instrumentação cirúrgica. Foram identificados por: EE-1, EE-2, EE-3, EE-4, EE-5 e 

EE-6. Todos são do 6º período da graduação de enfermagem da EEAAC/ UFF. 

A fim de planificar as informações derivadas do perfil dos informantes segue o 

Quadro 1 abaixo: 

Quadro 1. Caracterização dos participantes do estudo. Niterói, 2013 

Identificação Função Titulação Graduação 
Organização 

Formadora 

Tempo 

no 

HUAP 

Tempo no 

setor do 

estudo 

Idade Sexo 

PE-1 
Enfermeiro-

preceptor 
Especialista Enfermagem UFRJ 28 27 52 F 

PE-2 
Enfermeiro-

preceptor 
Mestrando 

Enfermagem 

/ psicologia 
UFF 28 27 55 M 

PE-3 
Enfermeiro-

preceptor 
Mestrado Enfermagem UFF 29 28 53 F 

DE-1 
Professor 

Enfermagem 
Mestrado Enfermagem UFF 28 4 50 F 

DE-2 
Professor 

Enfermeiro 
Mestrado Enfermagem UERJ 27 1 57 F 

EE-1 
Estudante de 

Enfermagem 

Superior 

incompleto 

Enfermagem 

(em curso) 
EEAAC/UFF 1,5 2 semanas 21 F 

EE-2 
Estudante de 

Enfermagem 

Superior 

incompleto 

Enfermagem 

(em curso) 

EEAAC / 

UFF 
1,5 2 semanas 22 F 

 

Continua.... 
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EE-3 
Estudante de 

Enfermagem 

Superior 

incompleto 

Enfermagem 

(em curso) 

EEAAC / 

UFF 
2,5 3 semanas 22 F 

EE-4 
Estudante de 

Enfermagem 

Superior 

incompleto 

Enfermagem 

(em curso) 

EEAAC / 

UFF 
1,5 2 semanas 25 F 

EE-5 
Estudante de 

Enfermagem 

Superior 

incompleto 

Enfermagem 

(em curso) 

EEAAC / 

UFF 
2,5 2 semanas 23 F 

EE-6 
Estudante de 

Enfermagem 

Superior 

incompleto 

Enfermagem 

(em curso) 

EEAAC / 

UFF 
2,5 2 semanas 23 M 

Fonte: banco de dados da pesquisa 
Legenda: 
HU- Hospital Universitário 
F= feminino 
M= masculino 

4.6 Técnicas de coleta de dados 

Como técnicas de coleta de dados optou-se pela entrevista semiestruturada e 

pela observação. 

A técnica de observação foi realizada com apoio de um roteiro de observação 

(Apêndice 1), construído com o objetivo de coletar dados a partir da ocorrência do 

fenômeno da preceptoria no referido cenário. A coleta de dados a partir da 

observação teve início em 27 de novembro de 2012 e término em 20 de março de 

2013. 

As observações foram realizadas em diversos momentos: nos encontros com 

os informantes e no próprio desenvolvimento do plantão. Os dados coletados foram 

registrados imediatamente em diário de pesquisa por meio de tópicos e, 

posteriormente, foram relidos e transcritos. 

As observações foram correlacionadas com as bases conceituais que me 

permitiram visualizar as atividades do preceptor em suas relações com o seu fazer 

no ambiente de trabalho e ensino. 

A observação constitui um elemento fundamental para que a pesquisadora 

analise a realidade social que a rodeia, tente captar os conflitos e tensões existentes 

e identifique os grupos sociais que têm em si a sensibilidade e motivação para 

realizar as mudanças necessárias em prol do coletivo. Reconhecemos que um 

mesmo evento pode ser interpretado de maneiras diferentes, dependendo de quem 

está observando, pois cada pesquisador tem a sua história pessoal e a sua carga de 

conhecimentos. Para que a observação, como instrumento de coleta de dados, seja 

válida, é necessário que haja planejamento da ação e preparação do observador. 
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Isto inclui delimitar o objeto de estudo, definir o foco do que vai ser investigado 

dentro do período de tempo estabelecido, de forma a se obter os dados da 

observação (LUDKE; 1986). 

Ao fazer um longo estudo sobre diários de pesquisa, a partir principalmente 

de diários de antropólogos, sociólogos e psicanalistas, René Lourau revela que 

estes pesquisadores estabelecem uma distância quanto ao objeto a ser observado, 

demarcando assim a posição que devem assumir em seu campo de pesquisa, 

produzindo uma “metáfora da realidade na qual terá talvez estado, por algum tempo, 

imerso” (LOURAU; 2004, p. 265). 

O diário de pesquisa teve início em datas distantes, 1808, em função da 

dificuldade de acesso à escola, pois não era para todos. Atualmente, essa técnica 

de coleta de dados é utilizada em grande número de estudos. Luciane Pezzato 

comenta também que existem vários tipos de abordagens teórico-metodológicas que 

se utilizam dessa técnica (PEZZATO; 2011, p. 1298). No caso deste estudo, a 

utilização do diário teve como intenção o registro de dados importantes antes, no 

momento e após a vivência no cotidiano do campo de pesquisa e servir de subsídio 

para as implicações da autora com a instituição em estudo, preceptoria na formação 

em saúde.  

Para René Lourau não é possível traçar verdadeiramente a linha de 

demarcação. Não há um dentro e um fora do relato etnográfico. Não existe um 

dentro e um fora da ciência, salvo em função de uma linha de demarcação 

imaginária, que jamais é dada, mas pode ser eventualmente construída pelo autor, 

pelo leitor ou pelo grupo-editor implicado na instituição científica. Ele afirma que o 

que vai demarcar esta “linha divisória” será o modo como o pesquisador/diarista faz 

uso desse instrumento em campo durante o ato de pesquisar. 

A outra técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista semiestruturada 

que, parte de questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 

interessam à pesquisa e que oferecem novas interrogações, favorecendo a 

descrição dos fenômenos sociais, sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade (TRIVIÑOS; 1987). 

Conforme Canzonieri (2011) a entrevista semiestruturada requer criação de 

um roteiro de perguntas orientadoras da entrevista, para que a conversação entre o 
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entrevistador e o sujeito ocorra de forma que outras questões possam ser 

acrescentadas para o alcance dos objetivos da pesquisa. 

Inicialmente, o questionário para entrevista constava de cinco perguntas. 

Foram realizadas três entrevistas como teste, no dia 17 de dezembro de 2012. A 

primeira, com uma estudante que já havia realizado estágio curricular no DIP, outra 

com uma enfermeira-preceptora que já havia atuado no setor do estudo e agora 

coordena outra clínica e por fim, contamos também com a contribuição de uma 

professora que acompanhava estudantes no setor do estudo, que sugeriu o 

acréscimo de mais uma pergunta (Apêndice 2). Com base no teste piloto, a 

alteração realizada no instrumento de coleta de dados foi a inclusão da sexta 

questão para o informante indicar uma atividade que promovesse a integração 

ensino-serviço, com vistas a melhoria da qualidade da assistência prestada ao 

usuário do SUS. Porém, ao final do teste de sensibilidade, identificamos a 

semelhança entre algumas das perguntas do roteiro de entrevista, dessa forma, 

reduzimos para 4 perguntas, que atenderam com qualidade aos objetivos do estudo. 

Acreditando ter alcançado os objetivos do teste de sensibilidade, demos início ao 

agendamento das entrevistas. 

Os participantes foram contatados individualmente e agendados para dar 

início à coleta dos dados.  

Foram realizadas 11 entrevistas conduzidas pela própria pesquisadora com 

os professores de enfermagem, preceptores e estudantes de enfermagem. Desses, 

dois eram professores, três enfermeiros-preceptores e seis estudantes de 

enfermagem, os quais desenvolvem estágio curricular no setor DIP. A identificação 

dos sujeitos desta pesquisa se deu a partir das seguintes variáveis: atuação (se 

professor, preceptor ou estudante), idade, sexo, formação anterior, titulação 

acadêmica, tempo de atuação no setor de infectologia e no HU. O período utilizado 

para a aplicação das entrevistas foi de 19 de dezembro de 2012 a 12 de março de 

2013. 

As entrevistas realizadas foram gravadas em sistema digital e posteriormente 

transcritas pela própria pesquisadora. 

Cabe esclarecer que as entrevistas ocorreram após a leitura e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 03), em acordo aos 

critérios exigidos pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 
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(BRASIL, 2012). Nesse momento, garantiu-se ainda a responsabilidade do 

pesquisador em resguardar a privacidade e o anonimato dos informantes. As 

entrevistas tiveram duração de aproximadamente 20 minutos para a realização de 

cada uma delas.  

Após a transcrição das gravações, as respostas foram organizadas a partir de 

cada informante, em sequência, por meio de quadros para melhor visualização e 

identificação das categorias de análise (Quadro 2). 

 

4.7 Estratégias de análises 

A análise dos dados se iniciou com a leitura e releitura do material coletado 

de forma a embasar a construção de categorias analíticas. Posteriormente, as 

mesmas foram analisadas a partir das bases conceituais do estudo e à luz dos 

conceitos da análise institucional - instituição, instituinte, instituído, 

institucionalização, implicação e analisador - preconizadas por René Lourau e 

Georges Lapassade. Para estes autores, a análise do cotidiano das práticas sociais 

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

suas funções. Neste estudo, refere-se à preceptoria na formação em saúde 

realizada pelos profissionais de saúde no exercício de suas funções e recebendo e 

acompanhando estudantes da graduação em saúde. 

 

4.8 Princípios éticos da pesquisa 

O estudo foi submetido e aprovado em 26 de novembro de 2012 pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro sob CAAE: 

03428912.0.0000.5243, garantindo, desta forma, os princípios éticos que cabem em 

pesquisas com seres humanos, como disposto na Resolução nº 466/2012 (BRASIL, 

2012). 

Em relação aos participantes da pesquisa, estes assinaram o TCLE 

(Apêndice 3), cujo conteúdo orienta quanto ao objetivo do estudo; a forma de 

armazenamento dos dados; a possibilidade de desistência em caso de desconforto; 

contribuições que poderão advir do estudo; sigilo das informações fornecidas, que 

serão exclusivamente utilizadas para fins de pesquisa; preservação do anonimato 

dos participantes; ausência de custos (remuneração ou pagamento) relacionados a 
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participação na pesquisa e; liberdade de desistirem de sua participação no decorrer 

do estudo. 

Para resguardar a integridade dos informantes, os mesmos foram 

identificados por letras maiúsculas e números designados para cada informante. 

(Quadro 01). As entrevistas foram planejadas para terem início no mês de dezembro 

de 2012, mais especificamente no dia 19. Porém, diante das dificuldades que o 

trabalho nos impõe, apesar do planejamento, a maioria delas foi realizada nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2013, no próprio setor de infectologia, na sala da 

chefia de enfermagem. Por este motivo, as entrevistas sofreram diversas 

interrupções, não obstante a autorização da referida chefia para a utilização do 

espaço. Foi utilizada também a sala do leito-dia nos momentos em não havia 

atendimento aos pacientes externos, mesmo assim, em e vários momentos, 

sofreram-se interrupções (as mesmas foram gravadas). Apenas uma das entrevistas 

foi realizada fora do ambiente planejado (setor de infectologia/HUAP). Esta ocorreu 

na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), no laboratório de 

informática, no intervalo entre aulas. Nesta entrevista também houve interrupções. 

Apesar das dificuldades expostas foi possível concluir essa etapa com êxito. 



 

 

CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos depoimentos obtidos, os dados foram agrupados em quatro 

categorias gerais, a saber: O que é ser preceptor segundo os docentes, estudantes 

e enfermeiros do DIP; O desenvolvimento da Preceptoria no DIP; Relações 

interpessoais entre os sujeitos da pesquisa e; Articulação ensino-serviço em prol da 

qualidade da assistência. 

Quadro 2. Categorias e subcategorias de análise. Niterói, 2013 
Categoria Subcategorias de Análise 

Categoria Temática I: 
Concepção de 
preceptoria na 
percepção dos atores 
envolvidos na formação 
em saúde 

Aquele que acolhe, orienta, auxilia e ensina a prática ao estudante 

Aquele que deve ser exemplo de profissional 

Categoria Temática II: O 
desenvolvimento da 
Preceptoria no DIP  

A
s
p
e
c
to

s
 

P
o
s
it
iv

o
s
 

 

Compromisso e interação com o educando 

Orientação do estudante para a gestão e para o cuidado 

HU tem função de ensino 

O preceptor compartilha ações com o professor 

A
s
p
e
c
to

s
 

n
e
g
a

ti
v
o
s
 Ausência de participação dos preceptores no processo de avaliação 

dos estudantes 

Multiplicidade de atribuições do enfermeiro dificultando a supervisão 
dos estudantes 

Falta reconhecimento/preparo/definição da função 

Continua... 
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Categoria Temática III - 
Relações interpessoais 
entre os sujeitos da 
pesquisa 

Há informalidade nas relações, é pouca ou deixa a desejar 

Categoria IV – Articulação 
ensino-serviço em prol da 
qualidade da assistência 

Aumento da força de trabalho 

Encontro para acolhimento, apresentação, articulação entre os envolvidos do 
HUAP, maior tempo com o estudante no campo de práticas em saúde e 
adequação do espaço físico para o estudante. 

Definição dos papéis e qualificação do preceptor 

Remuneração específica 

Encontro para acolhimento, apresentação e articulação entre os envolvidos do 
HUAP 

 

5.1 Categoria Temática I: Concepção de preceptoria na percepção dos atores 

envolvidos na formação em saúde 

Segundo os docentes, estudantes e enfermeiros do serviço de infectologia do 

HUAP, o papel do preceptor pode ser compreendido como: a) aquele que acolhe, 

orienta, auxilia e ensina a prática ao estudante e; b) deve ser exemplo de 

profissional.  

Atendendo as questões que norteiam este estudo, deve haver a participação 

dos segmentos das organizações hospital, universidade e escola, ofertando apoio e 

focalizando o estudante como participante da construção do seu saber. Com base 

nos depoimentos dos três grupos entrevistados, preceptor é aquele que acolhe o 

estudante no seu serviço, orienta e norteia para a prática profissional dentro de uma 

realidade em saúde e deve ser exemplo de profissional para a sua formação. 

Seguem as subcategorias e as respectivas representações apresentadas 

pelos participantes da pesquisa: 

5.1.1 Aquele que acolhe, orienta, auxilia e ensina a prática ao estudante 

[...] É fundamental que o enfermeiro mostre exatamente o que ele faz e 
direcione o aluno para uma prática muito próxima da realidade que ele vai 
executar. (DE-1) 

[...] tá ali auxiliando, ajudando na formação de um aluno [...] seria bom que 
em cada setor tivesse um preceptor pra ele estar auxiliando [...] sobre cada 
paciente dando um suporte maior a cada dia [...] naquele momento. (EE-4) 
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[...] cuidado, principalmente nesse setor de DIP, correlacionar as formas de 
transmissão das doenças e realçar principalmente essa parte, porque é a 
mais importante desse setor e ver as formas ideais de cuidado, ensinar as 
formas de cuidado. (EE-6)  

Aquele profissional staff, que tem como atribuição, receber um educando, 
acadêmico ou já formado [...] orientá-lo. No meu caso práticas e muitas 
vezes teóricas a respeito de procedimentos e outras atividades a serem 
realizadas. (PE-1) 

Ser preceptor é realmente você receber os alunos, gostar de receber os 
alunos, porque você pode também receber a pessoa e só apresentar 
alguma coisa e não chamar mais a atenção, não ensinar o pulo do gato, o 
incrível é isso, gostar de fazer isso. (PE-2) 

 [...] é aquele que vai te dar a orientação a guia, a diretriz pra você se 
colocar ali no meio, pra se organizar ali, trabalhar com a equipe. É saber a 
relação que ocorre, como funciona a organização daquele setor. (EE-1) 

[...] vai me dar uma orientação, como se fosse um norte, né? (EE-2) 

[...] na questão da saúde [...] tá passando a sua experiência pra uma pessoa 
que tá chegando que precisa obter essa experiência do setor dos que ali 
trabalham, porque futuramente vai ser uma profissional dali mesmo ou de 
outro lugar e acho que é muito importante pra nossa formação de 
acadêmico da UFF. (EE-6) 

Com base nos depoimentos, houve uma maior convergência de respostas 

sobre o papel do preceptor como aquele que acolhe, orienta e educa no campo de 

práticas em saúde e ensina a prática ao futuro profissional que desenvolve estágio 

curricular no respectivo cenário de estudo e crie condições para que ele se aproprie 

de novos saberes. Observa-se fortemente que o sentido atribuído a ser preceptor 

está relacionado ao ensinar o fazer profissional. Vale ressaltar que há uma 

positividade em torno do desempenho deste fazer, manifesto, principalmente, no 

depoimento de EE2 quando diz: “seria bom que em cada setor tivesse um preceptor 

pra ele estar auxiliando”, mas também em EE6 quando diz que o preceptor mostra 

“as formas ideais de cuidado”. Esta positividade também aparece na fala do 

preceptor ao dizer ser incrível “gostar” de fazer isso. O sentido positivo atribuído ao 

exercício da preceptoria pode estar relacionado ao fato de que na enfermagem o 

exercício da pratica é muito valorizada, por outro lado pode ser explicado por 

características do próprio perfil dos preceptores do setor, destacando-se a 
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maturidade do exercício da função no setor em estudo e por este ser um hospital 

universitário. 

Os sentidos apresentados nesta categoria de análise encontra 

correspondência no que é referido na literatura - o preceptor é o ator social, que 

inserido no campo de práticas em saúde, orienta, acompanha e ensina determinado 

grupo de estudantes da área da saúde. Ainda compartilha experiências, contribuindo 

para a formação desses futuros profissionais a partir de seus conhecimentos teórico-

práticos (FEITOSA; 2009).  

Também é descrito que apesar desse educador do campo das práticas nem 

sempre ter vínculo com a academia, desempenha papel importante na apropriação, 

por parte dos estudantes, de competências para a vida profissional, incluindo 

conhecimentos, habilidades e atitudes (CHEMELLO; MANFROI; MACHADO; 2007). 

Já Amora aponta o preceptor como o profissional de saúde que dá preceitos ou 

instruções, mentor, mestre, educador (2009). 

A literatura também descreve a experiência da preceptoria como fonte de satisfação. 

Mostrando que ao perceber-se no papel de preceptor o enfermeiro amplia o sentido 

do seu lugar no mundo e o encontro do outro no mundo proporciona-lhe sentimentos 

gratificantes, prazerosos, enriquecedores e ainda lhe confere honra e alegria 

(TAVARES; SANTOS; COMASSETTO; 2011). 

Importante destacar a partir do pensamento de Freire que no campo do 

ensino prático não basta transferir conhecimentos, já que o tempo de imersão no 

próprio cenário profissional é decisivo para essa conquista, assim o preceptor 

precisa ser um educador comprometido e criativo a fim de criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção (FREIRE; 1996). 

 

5.1.2 Aquele que deve ser exemplo profissional  

[...] é aquele que deve ser exemplo de profissional para o estudante [...] ele 
deve ser modelo, que o aluno queira se espelhar nele, na sua trajetória 
profissional (PP-3) 

Aqui mais uma vez observa-se a positividade presente no sentido da 

instituição preceptoria. Ao que parece os preceptores entrevistados nesse estudo 

estão conscientes da importância do seu papel profissional junto aos acadêmicos. 
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Servir de modelo ou exemplo de profissional para o estudante é uma perspectiva 

presente no papel do preceptor. Conforme Botti e Rego muitas vezes, os 

preceptores servem de modelo para o desenvolvimento e crescimento pessoal dos 

recém-graduados. Auxiliam também na formação ética dos novos profissionais 

durante determinado período de tempo, pois será a partir dele que o futuro 

profissional se aproximará da realidade da prática assistencial e ensaiará 

habilidades e competências em situações clínicas reais, no próprio ambiente de 

trabalho (2008). 

Contudo, convém salientar que nem sempre a prática desenvolvida por 

profissionais é exemplar, pois sofre influencias dos ritos e mitos vividos no interior 

das instituições e também das perspectivas tradicionais de formação centradas mais 

nas necessidades de organização da própria equipe do que nas demandas 

concretas ou subjetivas do cliente. Por isso esta é uma prática que deve sempre ser 

confrontada e analisada criticamente. 

 

5.2 Categoria Temática II: Aspectos influenciadores da prática de preceptoria 

no DIP. 

5.2.1 Aspectos Positivos  

Na AI quando há a realização dos princípios fundadores da Instituição, 

entende-se que há uma emancipação/autonomia/protagonismo dos sujeitos. Essa 

positividade é aqui representada pelas seguintes subcategorias: 

5.2.1.1 Compromisso e interação com o educando 

[...] Se um aluno tem uma dúvida que eu possa esclarecer eu não só posso, 
como devo fazê-lo. Se eu tenho um procedimento que eu acho interessante, 
mesmo que esse aluno não esteja escalado [...] se ele deseja ou não 
realizar o procedimento. Se ele deseja e ele realiza ou se ele gostaria de 
fazê-lo [...] o aluno pode me acompanhar. (PE-1) 

[...] eu mostro a rotina da clínica, chamo para dar opinião no desenrolar de 
algum problema, atividade que esteja acontecendo. (PE-3) 

Eu tenho pedido a eles isso, pra eles verem um problema na clínica e me 
devolver como é que eu poderia solucionar esse problema, solução de um 
problema. (PE-3) 
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[...] na prática nós temos dois tipos de alunos [...] de gerencia, então esse 
que tá nas atividades de gerência ele fica mais junto do enfermeiro, [...]ele 
não fica com nenhum professor, ele fica com o enfermeiro. [...] A maior parte 
das vezes com o plantonista. (PE-1) 

[...] eu falo para eles que não tem ‘receita de bolo’, o que vem primeiro, o 
que vem depois [...] tem que saber desenvolver o que é prioridade naquele 
dia, naquele momento. Porque se tiver um paciente passando mal, tendo 
uma parada, é ali que eu vou atuar primeiro [...] aí a gente vai envolvendo o 
aluno nisso, pra ter pernas para andar sozinho [...] que eles vão 
desenvolvendo uma independência até de mim [...] ter autonomia. (PE-3) 

[...] o aluno pode me acompanhar [...] Então de uma maneira geral, eu 
procuro interagir bastante, procuro mesmo! (PE-1) 

Com base nos depoimentos observamos que os preceptores sentem-se 

comprometidos com o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, embora 

nem sempre disponham das ferramentas necessárias para realizar a “ensinagem” 

adequada. 

Debruço-me neste momento, no pensamento de Paulo Freire, quando se 

refere em especial, a necessidade de se promover a autonomia do estudante. 

Conforme Freire, ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção (FREIRE; 1996). 

Dessa maneira, é oportuno compreender a importância da presença do estudante no 

ambiente do cuidado, nos cenários das práticas em saúde de forma mais prolongada 

para que participe mais ativamente do processo que envolve o planejamento e o 

cuidado propriamente ditos. Nesse espaço de convivência onde há encontro e troca 

de saberes entre o grupo que ali se encontra, como um todo de forma horizontal. 

Isso requer um preceptor qualificado, acolhedor, com vivência clínica suficiente para 

orientar o aprendizado clínico de forma ética e humana, integrando o ensino das 

práticas em saúde à academia de forma sistemática.  

O preceptor precisa ainda conduzir o aprendizado do estudante de forma 

ética, desenvolver a prática educativa de forma clara e verdadeira. Nesse encontro 

do preceptor com o estudante, o preceptor deve marcar sua presença 

continuamente, ser responsável, comprometido com o estudante e seu aprendizado 

do cuidado, pois suas ações podem refletir na formação desse futuro profissional 

(BOTTI; REGO; 2008; FREIRE; 1996). 
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5.2.1.2 Orientação do estudante para a gestão e para o cuidado 

[...] acompanhando e [...] realizando [...] atividades administrativas e muitas 
vezes cuidando diretamente dos doentes (PE-1) 

Recebemos alunos de DIP e de Gerência. Eu já estou há 28 anos no 
serviço e sempre recebo esses alunos [...] mostro a rotina da clínica (PE-3) 

[...] a gente começa a trabalhar junto, desenvolver as tarefas, orienta um 
pouco. Às vezes, o aluno vem com muita informação teórica, mas pouca 
experiência na pratica, entendeu? Não tem noção direito de como pegar 
num material, e a gente tenta fornecendo essa pratica (PE-2) 

A prática [...] de chamar durante um procedimento que seja de interesse do 
aluno, se quer passar uma sonda nasogástrica, se quer passar uma sonda 
vesical [...] (DE-1) 

Os depoimentos aqui apresentados reforçam o que diz Botti e Rego (2008) 

sobre o papel do preceptor, como sendo o profissional de saúde de nível superior 

que exerça suas atividades profissionais assistenciais em setores que recebam 

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

academia, participando ativamente da formação desses futuros profissionais. 

5.2.1.3 HU tem função de ensino  

[...] enquanto você é servidor de HU, eu até tenho a minha atribuição, tenho 
que dar a minha contribuição para o ensino. Eu estou ali, trabalhando com o 
paciente para que outros vejam e aprendam. Sempre foi assim para mim e 
será para os outros (PE-2) 

Cabe ressaltar que os hospitais de ensino, a partir do Decreto 7.082 de 27 de 

janeiro de 2010, no Art. 2 §1º I- REHUF, têm como objetivo específico ser campo de 

práticas para estágio curricular supervisionado dos cursos de graduação. 

5.2.1.4 O preceptor compartilha ações com o professor 

[...] nossa prática específica com a enfermagem é junto com o professor da 
Faculdade de Enfermagem, auxiliá-lo nas atividades do estagiário de 
enfermagem aqui. (PE-1) 

[...] vem um aluno, vem o professor que conversa alguma coisa e a gente 
começa a trabalhar junto, desenvolver as tarefas, orientar um pouco. (PE-2) 
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O trabalho cooperativo com o docente é indicado na fala dos preceptores ele 

de fato é desejável para o bom desenvolvimento da preceptoria. Um dos 

movimentos mais importantes, atualmente no setor saúde, é a passagem da ação 

individual para o trabalho de grupo, mencionando características para que a 

transformação de um grupo de trabalhadores se dê dentro da equipe de trabalho 

(PIANCASTELLI; FARIA; SILVEIRA; 2000). 

Concordando e acrescentando com os autores, as condições necessárias de 

um auxiliar o outro na apreensão e desenvolvimento de conhecimentos, aumentam 

as possibilidades de crescimento profissional, levando-os a planejar ações que 

beneficiem o grupo e a planejarem juntos soluções para as questões de difícil 

solução, resultando em uma convivência positiva esclarecem Valente e Viana 

(2007). 

5.2.2 Aspectos Negativos 

Na AI dizemos que ocorre a negatividade quando se observam entraves, 

alienações, na circulação da comunicação representados pelas subcategorias: 

5.2.2.1 Ausência de participação dos preceptores no processo de avaliação dos 

estudantes  

O preceptor deveria ir mais além, participar, ir mais além. Seria muito 
interessante que esses enfermeiros pudessem participar das avaliações 
desses alunos, tivessem um envolvimento de ensino mesmo, de tá 
contribuindo não só naquele procedimento com aquele paciente, mas 
também dessa outra questão. (DE-2) 

De acordo com Botti e Rego, trazem o preceptor no local onde desenvolve 

suas atividades profissionais acompanhando o profissional em formação ou o já 

formado, contribuindo para o seu amadurecimento profissional e deve participar da 

avaliação desse futuro profissional (2008). 

O depoimento de um dos docentes fala da necessidade de ampliação do 

papel do preceptor junto ao ensino em seus aspectos mais abrangentes. 

Compreendemos que para tanto, é necessária uma ampliação da relação 

estabelecida entre estabelecimento de ensino e de trabalho. O diálogo entre a 

instituição formadora e o serviço é imprescindível que devem ter em comum o 
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objetivo de formar profissionais com competências direcionadas a atender aos 

princípios do SUS (RODRIGUES; TAVARES; 2012). 

5.2.2.2 Multiplicidade de atribuições do enfermeiro dificultando a supervisão dos 

estudantes 

Poderia ser um trabalho um pouquinho mais integrado de divisão [...] Mas 
entendo que os enfermeiros têm outras atribuições que ficaria difícil 
supervisionar o aluno. (DE-1) 

Temos muitas coisas para fazer. É o CTI, mandando paciente pra cá, 
telefone para atender [...]. Tem centenas de outras coisas que você tem que 
fazer e ainda atender ao aluno. [...] você tem a sua pratica, tem que dar 
conta de algumas coisas, às vezes você tem até que preencher papel e tem 
também que atender o aluno. [...] fica muito dividido entre assistência direta 
ao paciente [...] o enfermeiro não precisa fazer tudo, mas ele tem que saber 
de tudo o que está acontecendo. [...] entrar num quarto com o aluno, 
ensinar a trabalhar com bomba infusora, curativos. Ele perde a noção do 
que está acontecendo [...] eu tava tomando conta de um setor do aluno. [...] 
Dou a maior atenção que eu posso sem me distanciar do que está 
acontecendo na enfermaria como um todo. (PE-3) 

Observa-se no depoimento a dificuldade enfrentada pelos preceptores para 

equilibrar assistência de enfermagem e supervisão de estudantes. Os profissionais 

de saúde vinculados às organizações de ensino superior, que convivem e interagem 

com estudantes de um modo geral, em especial da graduação, demonstram 

preocupação com o acúmulo de atividades acarretando em sobrecarga de trabalho, 

falta de preparo pedagógico e metodológico, necessários ao acompanhamento 

desses estudantes que realizam estágio curricular nos cenários de saúde.  

Em função da multiplicidade de atribuições assumidas, foi identificada a 

sobrecarga de trabalho, em especial pelos enfermeiros de Hospitais Universitários, 

conferindo um acompanhamento de má qualidade ao graduando de enfermagem. 

Torna-se fundamental o aumento da força de trabalho para que o enfermeiro 

disponibilize mais tempo e consiga desenvolver uma preceptoria dos graduandos de 

forma mais eficaz. Além da sobrecarga de trabalho, o compromisso assumido pelo 

estudante e a comunicação entre a academia com o campo de prática acarreta 

insatisfação. Mas no que se refere ao exercício da função de preceptor, o enfermeiro 

mostra-se satisfeito no seu desenvolvimento (TAVARES; SANTOS; COMASSETTO 

et al.; 2011). 
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Contudo, nossa aposta é que esse desequilíbrio pode ser gerado muito em 

função da fragilidade da pareceria estabelecida entre docente-preceptor no que 

tange ao próprio planejamento da supervisão integrada, conforme assinala 

(RODRIGUES; TAVARES; 2012).  

5.2.2.3 Falta reconhecimento/preparo/definição da função 

Enquanto enfermeiro-preceptor, essa categoria, ela não está bem 
delimitada. (DE-2) 

Não tive essa reuniãozinha antes ou até mesmo um estudo. Não tive isso 
não. (PE-2) 

É bom se tivesse essa capacitação a gente se sentiria mais fortalecido e 
talvez se sentiria até ajudando mais. [...] Dentro até do que ele estava vendo 
dentro até da proposta que ele venha a trazer para aquele setor. 
Realmente, se tivesse uma capacitação, seria talvez mais proveitoso. (PE-
2). 

Os depoentes falam da falta que sentem da capacitação para o exercício da 

preceptoria. Destacamos aqui mais uma vez a fragilidade da relação estabelecida 

entre ensino-serviço, posto que o primeiro reúna condições para realizar o preparo 

necessário aos preceptores e até mesmo se promovesse reuniões sistemáticas para 

planejamento e avaliação poderia melhorar o acompanhamento dos estudantes 

pelos preceptores.  

Pesquisa realizada por Jesus e Ribeiro (2012) em 2008 e 2009 para avaliação 

do processo de formação pedagógica de preceptores, demonstrou que antes da 

realização do curso de capacitação, os tutores tinham maior dificuldade pedagógica 

no acompanhamento dos residentes no campo de práticas em saúde. O estudo 

também mostrou que o curso de medicina atravessava grave problema, relacionado 

à falta de capacitação pedagógica para o desenvolvimento da função de preceptor. 

Comentam não estar clara a função do preceptor e que há necessidade de seu 

reconhecimento dentro das organizações e de sua regulamentação. O estudo 

demonstrou que após o curso de formação de preceptores, os participantes 

obtiveram melhora na autoestima e houve valorização e melhor instrumentalização 

de sua prática e a consequente emancipação dos sujeitos envolvidos com a 

preceptoria. 
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Complementando a afirmação anterior, faz-se importante a formação 

pedagógica de preceptores que objetive um movimento dialético de ensino-

aprendizagem, a partir de um modelo educativo transformador, que corrobore com 

os princípios de um processo educativo emancipador e auxilie na superação das 

dificuldades e obstáculos, refletindo na formação de profissionais críticos e reflexivos 

(ASSUNÇÃO; BRANT; TOSCHI et al; 2009).  

 

5.3 Categoria Temática III - Relações interpessoais entre os sujeitos da 

pesquisa 

Acreditando que para ocorrer boas relações interpessoais que reflitam um 

ambiente de troca, partindo de um modelo tradicional de ensino para uma 

metodologia democrática e dialógica, seja fundamental para a formação de futuros 

profissionais mais críticos e reflexivos e, para tanto, há necessidade de um 

profissional com preparo para essa convivência, aproximação para que o estudante 

possa ter criticidade sobre a prática apreendida. Tal relação, entre docente, 

preceptor e estudante deve ser de parceria, diálogo e de responsabilização entre os 

atores desse cenário, traduzindo em conhecimento para todos, não só para o 

estudante. Ações articuladas entre o docente e preceptor promovem aproximação 

entre o ensino teórico e o das práticas em saúde, tornando palpável e possível a 

realização das funções do enfermeiro no acompanhamento de estudantes de 

enfermagem, em especial da graduação.  

Freire alerta que “o educador democrático não pode negar-se o dever de sua 

prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 

insubmissão” (1996, p. 26). Pressupõe que os educandos sabem que o educador 

tem os saberes já incorporados a ele e que não podem apenas transferi-los a eles. 

Pois o aprendizado se dá através da transformação desses educandos em sujeitos 

da produção do saber. Não se esquecendo do usuário dos serviços de saúde, que 

para Chemello, Manfroi e Machado (2007), recebe um adicional de atenção quando 

o preceptor é acompanhado por uma equipe de acadêmicos. 

Dessa maneira, será ainda aceitável que relações hierárquicas do ensino 

tradicional, existente entre os professores, preceptores e estudantes, focada apenas 
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na transmissão de conhecimento verticalizada serão capazes de formar profissionais 

críticos e comprometidos com a saúde do indivíduo e da coletividade?  

Para uma formação ética e humanista é necessário que sejam observadas as 

exigências da LDB e das DCNs, que orientam para um ensino pautado por uma 

formação cidadã e mais solidária. Em estudo foi evidenciada a boas relações 

interpessoais entre os estudantes e a equipe de enfermagem e que as mesmas, 

trazem benefícios no desenvolvimento das atividades laborais do grupo e corrobora 

com os objetivos da organização empregadora, assim como, integra o estudante ao 

ambiente de convivência e aprendizagem de competências profissionais, 

preparando-o para a vida profissional (MIRA et al, 2011) 

5.3.1 Há informalidade nas relações, é pouca ou deixa à desejar 

Especificamente nessa relação do preceptor-professor de enfermagem, eu 
acho pouco tempo. Preceptor-professor-estudante de infectologia de 
enfermagem é menos ainda. E isso muitas vezes eu falei com os 
professores que a gente já teve oportunidade, que o estágio é muito 
pequeno frente a quantidade de coisas que a gente tem que saber para 
dominar a pratica. Que a teoria tá no livro, a teoria tá na sala de aula, a 
teoria tá no computador. (PE-1) 

Eu acho que tem uma boa relação. Pelo menos até agora porque o nosso 
estagio é sempre teórico-prático a gente tem sempre alguém e eu vejo uma 
boa relação dos professores com os funcionários, preceptores ou até a 
gente mesmo. Eu por exemplo, nunca tive nenhum problema com isso não. 
(EE-5) 

É uma relação [...] bem tranquila, o enfermeiro sempre tá disposto a ajudar 
quando um aluno precisa, o professor eu acho que é meio elo entre o aluno 
e o enfermeiro, não que fosse um elo como se os alunos não pudessem 
falar com os enfermeiros, mas por ele conhecer já os profissionais 
enfermeiros e conhecer mais os alunos eles acabam sendo meio que um 
elo dos dois e é uma relação bem tranquila, eu considero. (EE-6 

Acho que ainda fica muito separado quando o professor escala os alunos 
com determinados pacientes [...] E a equipe fica com os que não estão com 
os alunos [...] Durante esse período, tem pouca interação. As equipes não 
se falam muito. (DE-1) 

Acho que está faltando uma interação dos dois lados [...] eu acho que é 
uma coisa que tá meio superficial. (DE-2) 

Se o preceptor for o profissional de saúde daqui da área, [...] relação com o 
estudante, eu vejo mais a relação do professor com o estudante do que o 
preceptor com o estudante (EE-3) 
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Preceptor com o professor têm uma relação boa e com isso, passa pra 
gente uma relação boa porque começa deles até chegar na gente. (EE-4) 

Eu vejo isso muito na parte da manhã quando a gente chega aqui e depois 
no final na passagem do plantão às vezes algum comentário, é mais isso 
mesmo que eu percebo. (EE-4) 

Falta alguma coisa. Nós somos apenas introduzidos no setor, apresentados 
ao preceptor e depois deixados [...] pra fazer as nossas atividades e pouco 
vemos. Os professores que estão ocupados às vezes com outros alunos e o 
preceptor que tá ocupado nas suas próprias atividades de organização de 
setor [...] a interação passa a ser um pouco cortada acredito eu. (EE-1) 

Ah, aqui, eu não vejo muito isso não. Normalmente a gente assume o 
paciente, com exceção da medicação que tem sempre uma pessoa que é 
encarregada pra fazer a medicação aqui nesse setor. [...] nos outros 
setores, a gente assume integralmente o paciente [...] faz tudo sem nenhum 
problema. [...] O profissional explica como são os processos, os horários a 
gente normalmente apraza. No caso aqui tem a outra menina aqui que 
apraza [...] mas em relação ao restante, tem uma boa relação. (EE-5) 

Ainda em Jesus e Ribeiro (2012, p. 160) ao avaliarem o Processo de Formação 

Pedagógica de preceptores realizado em 2008 e 2009, no que se refere aos reflexos 

da formação nas relações interpessoais no ambiente de trabalho, observaram que 

os preceptores apresentaram mudanças para atitudes de maior cooperação, tanto 

na vida pessoal quanto na vida profissional, mostrando a necessidade de 

capacitação dos preceptores vislumbrando melhorias tanto na formação de novos 

profissionais, quanto nas relações de interações sociais de trabalho do preceptor no 

hospital do estudo. Também concluíram que o processo de formação pedagógica é 

contínuo, permanente e sistemático no processo de condução do ensino das 

práticas em saúde. 

 

5.4 Categoria Temática IV – Articulação ensino-serviço em prol da qualidade da 

assistência 

A gente só pode fazer articulação quando a gente tem gente, né? Você não 
pode fazer articulação você com você mesmo. [...] você precisa de gente e 
precisar de gente, no momento não faz parte da política pública do governo. 
A gente está passando por um momento de escassez de mão- de- obra e 
não vislumbramos nenhuma política [...] que venha fazer concurso para 
repor a quantidade de perdas que nós tivemos. (PE-1) 

Para entendimento do que se refere o sentido de integrar o ensino ao serviço, 

pode-se dizer, segundo Albuquerque et al (2008), que esse é um trabalho coletivo, 
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que traz consigo pactuações entre os envolvidos na formação de novos profissionais 

de saúde, tendo a participação nesse processo, os profissionais de saúde, gestores, 

docentes e os estudantes, para a promoção de um cuidado de qualidade para os 

usuários dos serviços de saúde, refletindo também, na satisfação dos trabalhadores 

dos serviços. Para eles, é imperativo que haja comunicação plena entre o serviço e 

a academia para mais qualidade na formação dos futuros profissionais, 

vislumbrando, além disso, uma mudança no modelo assistencial atual que atenda às 

necessidades individuais e coletivas dos usuários dos serviços de saúde. 

5.4.1 Encontro para acolhimento, apresentação, articulação entre os envolvidos do 

HUAP, maior tempo com o estudante no campo de práticas em saúde e adequação 

do espaço físico para o estudante 

Se a gente fizer os cálculos assim por alto, em cada semestre dá 2 meses e 
pouco de aluno, mais ou menos. Isso porque em cada grupo tem um tempo 
de teoria na sala de aula, vem pra cá fica o que? 2 semanas? [...] Se você 
for juntar tudo, não chega a quatro meses por semestre, [...] acho pouco 
tempo, né? (PE-1) 

Se o aluno pegasse um tempo maior também, haveria uma familiarização 
maior com a equipe ficaria uma relação mais harmônica, por mais que 
acabe, ficaria mais ainda. Eu acho que flui melhor o ensino. (EE-5) 

Cada vez que você entra com os alunos aqui, eles não têm nem lugar pra 
sentar, né? Eles não têm nem atividades demarcadas, eles ficam quase que 
as vezes num “corpo a corpo” pelas fichas, né? (PE-1) 

Pode ser que encontros, oficinas de pessoas interessadas fora do horário 
de trabalho, porque dentro do nosso horário de trabalho, a gente tá 
comprometido com assistência. (PE-1) 

Os preceptores, professores e alunos, têm que ter um tempo maior de 
conversa, de articulação, talvez um momento fora do hospital, numa sala de 
aula mesmo. (EE-1) 

Seminários, grupos de estudos. Poderia se ter uma iniciativa ou do hospital 
ou da escola de conversar direção-direção [...] através disso, fazer grupo de 
estudos, buscar documentos. (DE-2) 

Junto com os alunos, acompanhando a nossa aula podendo complementar 
ou fazendo um ensino introdutório conosco, pra que a gente já saiba como 
funciona o setor e possa interagir melhor com as pessoas, ter mais 
liberdade. Falta o conhecimento interpessoal das relações dali entre as 
pessoas. [...] toda a equipe que trabalha no setor do DIP, é importante 
termos momentos onde todas as questões podem ser abordadas juntas e 
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isso ia trazer uma grande melhora no sistema de atendimento aqui da 
assistência. (EE-1) 

Eu acredito que os preceptores, professores, alunos, eles têm que ter um 
tempo maior de conversa, de articulação. Talvez um momento fora do 
hospital, numa sala de aula mesmo junto com os alunos acompanhando a 
nossa aula podendo complementar ou fazendo um ensino introdutório 
conosco, pra que a gente já saiba como funciona o setor e possa interagir 
melhor com as pessoas ter mais liberdade pra interagir. (EE-2) 

Eles estão aqui todos os dias e têm uma experiência a ser passada. Acho 
que eles tinham que se mover em relação a isso e toda vez que chegar uma 
equipe nova de acadêmicos de enfermagem pra fazer o estágio, de sentar, 
de fazer um dia de conversa. [...] quem é responsável pelo o que, até 
mesmo pra gente não ficar perdido durante o nosso estagio. [...] o nosso 
primeiro dia é mais de apresentação. Mas é feito pelos professores. Se eles 
não fizerem questão de apresentar alguém e a sua função, a pessoa 
também não faz questão. (EE-3) 

Ficaria tipo um grupo anterior, explicaria toda a função do preceptor, o que 
seria necessário e apresentar o preceptor de hoje então vai informar ao 
professor quando chegar como é que está a situação dos pacientes, como é 
essa coisa toda, agora, com essa dinâmica vai diminuindo essas reuniões 
de acordo com as necessidades. (EE-4) 

[...] se juntar com esse profissional, o professor e o aluno e discutir como foi 
a rotina daquele dia. Eu acho que isso seria uma opção pra melhorar a 
assistência. (EE-5) 

Um encontro com a equipe [...] seria a equipe que puder, seria bom se fosse 
com os outros profissionais, mas com a medicina junto é meio utópico com 
relação, mas seria até melhor o cuidado para o paciente. (EE- 6) 

[...] seria importante que tivesse reuniões entre o preceptor e o professor 
para decidirem que assuntos vão dar, que prática o aluno vai precisar. (PE-
2) 

Existe a necessidade de adequação ou da construção do espaço físico para 

os estudantes no campo de estágio. Apesar da estrutura do DIP dispor de espaço 

agradável, limpo e acolhedor, para a utilização dos estudantes de um modo geral, 

noto que ainda é insuficiente para a quantidade de estudantes que lá desenvolvem 

estágio curricular. Na verdade, o próprio HUAP como um todo, não dispõe desse 

local tão necessário para o encontro com os estudantes, pois ali poderiam ser 

desenvolvidas oficinas, discussões dos casos e para debates de um modo geral. 

Para Formozo, Oliveira e Costa (2012, p.53). As condições da estrutura física do 

ambiente que acolhe as pessoas envolvidas com o ensino, aprendizagem e cuidado 

é um dos fatores que interferem na complexidade das relações interpessoais.  
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De acordo com as falas dos entrevistados, apontam para a necessidade da 

realização de encontros para que haja maior aproximação entre preceptores, 

docentes e estudantes de enfermagem da graduação. Tais encontros podem ser no 

próprio setor do estudo, como em encontros científicos realizados na Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF ou outro qualquer que promova esse 

encontro, entre os atores deste estudo, que pode ser realizado por meio de 

realização de trabalhos científicos em conjunto ou por encontros preliminares à 

chegada dos estudantes ao campo de práticas, possibilitando ao enfermeiro: 

acolher, falar sobre suas atividades profissionais em HU, suas experiências e seus 

desafios. Possibilitando dessa maneira, que o enfermeiro participe mais 

efetivamente das etapas do estágio curricular desde a chegada do estudante no 

campo até o desfecho com a apresentação dos casos acompanhados pelos 

estudantes no período de permanência no referido setor. 

5.4.2 Definição dos papéis e qualificação do preceptor  

 [...] olha, tem uma coisa aí, que, por exemplo, o preceptor ainda não está 
bem definido legalmente e tudo, ainda não tá bem definido ainda esse 
quadro de preceptor. (PE-2) 

Eu acho que é mais nomear as coisas. Acho que tudo pra um setor é 
nomear funções [...] o preceptor de hoje vai ser tal pessoa que aí fica mais 
claro, menos confuso. [...] o preceptor do dia, esta responsável por passa 
pros alunos como é que está o paciente [...] não consigo nomear, porque 
ainda falta acho nomear funções acho que seria interessante ali usar esse 
tipo de coisa. (EE-4) 

Acho que qualificar a pessoa, porque preceptor é o que? Tem que explicar 
pra pessoa o que é ser preceptor, porque muito se fala e pouco se entende 
qual é função real de um preceptor. [...] Explicar mais, especializar mais as 
pessoas, eu acho que é isso. (EE-4) 

Para Jesus e Ribeiro (2012, p. 154) os profissionais podem estimular ou não o 

processo de formação crítica e reflexiva desses estudantes, mostrando a 

importância do papel dos preceptores nesse processo de apropriação de novos 

saberes, pois segundo as autoras, cabe ao preceptor conduzir o aprendizado 

articulando a teoria à prática. Concebendo a importância do papel do preceptor no 

ensino da prática articulada com o saber teórico, foi lançada proposta de um projeto 

ao CNPq, no ano de 2006, para tornar a formação preceptores, objeto de estudo. 
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Após a aprovação desse projeto, foi realizado um curso semipresencial para 

aperfeiçoamento de preceptores. 

Tal qualificação visa auxiliar na formação de profissionais críticos e reflexivos 

com as seguintes competências: técnica, científica, política, social e educativa, com 

vistas à prática social; capazes de realizar atendimento para o indivíduo e para 

coletividade e atuar no processo saúde-doença, visando à qualidade da assistência, 

nos diferentes níveis de atenção à saúde (MOURÃO; 2006).  

5.4.3 Remuneração específica 

Se o preceptor recebe um dinheiro a mais pelo que ele está fazendo [...] não 
está acontecendo isso, basta alguém chegar para mim e dizer: olha, a partir 
de agora, você recebe um dinheiro “x”, uma gratificação qualquer [...] Não 
recebo nada a mais por isso, né? (PE-2). 

É sabido que os profissionais de saúde contratados para exercerem suas 

atividades em Hospitais Universitários têm como parte de suas atribuições o apoio à 

atividade de ensino, ou seja, farão parte do processo de ensino das práticas em 

saúde e não existe remuneração específica prevista para tal atividade. De acordo 

com o exposto na Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005, art. 1º, comenta sobre a 

estruturação do Plano de Carreira dos cargos técnico-administrativos em educação e 

das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, que no art. 

8º descreve as atribuições desses servidores no processo de formação, que inclui: 

integrar, planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio 

técnico-administrativo ao ensino. No caso, o profissional tem como atribuição, o 

acompanhamento dos estudantes que realizam estágio curricular em seu ambiente 

de trabalho (BRASIL; 2005a). Ao mesmo tempo, fica também claro o papel dos 

Hospitais de ensino, quando seus objetivos específicos de ser cenário para o 

desenvolvimento do estágio curricular de acordo com os Projetos Político 

Pedagógicos de cada curso, como traçados nas políticas vigentes MEC (2010). 

Conforme foi visto, em nenhum momento, foi mencionada remuneração específica 

para o acompanhamento desses estudantes. 

Porém, a remuneração específica, poderia contribuir para uma preceptoria 

com mais qualidade e possibilitaria ao enfermeiro um acompanhamento com maior 

proximidade do estudante, com o docente e trazer o profissional para junto de 
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discussões com maior fundamentação teórica. Visto que o preceptor dispensaria 

atenção integral para os estudantes fora do seu plantão, o que pelos depoimentos, 

as atribuições de rotina, guardam relação com a multiplicidade de atividades, que 

distancia muitas vezes os atores desse cenário, dificultando um acompanhamento 

de qualidade aos estudantes que desenvolvem estágio curricular naquele setor de 

trabalho. Sabemos que de um modo geral, o enfermeiro fica refém de más 

condições de trabalho, multiplicidade de atividades (gerenciais, e de cuidado) que 

dificultam o acompanhamento desses estudantes, no mesmo momento de seu 

plantão hospitalar. 

 

5.5 A observação: diário de pesquisa 

As reflexões que seguem tiveram origem a partir da minha vivência como 

enfermeira-preceptora do HUAP, ao pouco reconhecimento do papel do enfermeiro 

como parceiro no processo de ensino no campo de práticas em saúde e a falta de 

capacitação permanente para preceptores onde se desenvolveu o estudo. 

No primeiro dia de observação, participei de reunião no DIP com os 

professores da disciplina de Enfermagem em DIP e a coorientadora do mestrado 

para estabelecer qual atividade pedagógica seria desenvolvida por mim junto aos 

estudantes de enfermagem, como atividade interdisciplinar a ser desenvolvida no 

DIP2. Sugeri que fosse implementada uma rotina de discussão de casos dos 

pacientes, entre os professores, estudantes de enfermagem e os enfermeiros. 

Acredito que esse tipo de atividade trará acréscimo para os enfermeiros, estudantes 

e professores de enfermagem. Estabelecendo assim, um ambiente de parceria 

mútua para solucionar as questões que envolvem o aprendizado e o cuidado. 

Trazendo para reflexão num dos pilares da Conferência Internacional de Educação: 

aprender a viver juntos, como esclarecem Valente e Viana (2007), esse pilar se 

refere às condições necessárias de um auxiliar o outro na apreensão e 

desenvolvimento de conhecimentos, aumentando as possibilidades de crescimento 

profissional, levando o grupo a planejar ações que tragam benefícios para a 

coletividade nas questões de difícil solução, resultando em uma convivência positiva. 

                                                           

2
 Uma das atividades pedagógicas exigidas pelo Programa do curso de mestrado em Ensino na 

Saúde/ UFF.  
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A princípio, observei que os enfermeiros do DIP tentam acompanhar os 

estudantes da disciplina de Enfermagem em DIP do curso de graduação em 

Enfermagem de forma mais próxima, porém, diante de tantas atribuições gerenciais 

e de cuidados, acabam se distanciando dos mesmos. O que geralmente não ocorre 

no acompanhamento do estudante da graduação de enfermagem da disciplina de 

gerência, é ele que permanece no serviço durante 30 (trinta) dias, o 

acompanhamento se dá lado a lado sem interferências, pois geralmente fica apenas 

1 (um) estudante por vez no estágio, nos acompanhando em todas as atividades 

gerenciais e assistenciais que realizamos no serviço. Diante dessa situação, o 

enfermeiro contribui para que esse futuro profissional seja mais autônomo, confiante 

e a sua formação mais emancipadora. Para tanto, Valente e Viana (2007) comentam 

que o enfermeiro necessita de formação voltada para as atividades pedagógicas que 

ele desenvolve junto aos profissionais em formação no campo de práticas. Porém, 

na nossa formação, não era voltada para educar futuros profissionais, então, 

acredito na necessidade de estratégia facilitadora para que o enfermeiro desenvolva 

essa atividade tão importante para a formação de novos perfis profissionais. 

A partir da minha inclusão no Mestrado Profissional em Ensino na 

Saúde/UFF, percebi em mim, maior interação com os docentes e os estudantes da 

graduação em enfermagem, na gestão do serviço assim como no cuidado aos 

pacientes. Mostrando a importância de qualificação dos profissionais de saúde dos 

envolvidos com o ensino, nos cenários de um HU. Mas para que isso ocorra, 

segundo Valente e Viana (2007), é preciso se “sentir inquieto e motivado para o 

ensino em enfermagem” e buscar a sua própria formação (p.72), pois, por ocasião 

da minha graduação em enfermagem, o curso oferecia licenciatura, em nível de 

habilitação, mas eu não compreendia na época, a necessidade de realizar aquela 

formação. Se fosse hoje, certamente optaria por fazê-la. 

O segundo dia de observação, ocorreu no meu próprio plantão. Pela primeira 

vez, auxiliei uma das professoras de enfermagem com a seleção dos casos para os 

estudantes, isso, a pedido dela e a partir daí, tornou-se uma rotina entre nós assim 

como com os outros enfermeiros, pude notar. Procurei então, selecionar pacientes 

que reunissem patologias de doenças infecciosas e ou parasitárias (DIP), os 

procedimentos de maior complexidade agendados para aquele dia, para que os 
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estudantes pudessem prepará-los e acompanhá-los. Pude acompanhar o grupo em 

passagem de sonda nasoentérica, coleta de sangue para hemocultura em paciente 

com AIDS, entre outros casos. 

O terceiro dia ocorreu com a chegada de um estudante da disciplina de 

Gerência, a enfermeira diarista apresentou a rotina do setor. Naquele momento, 

diante dos enfrentamentos do processo de Acreditação que o HUAP passa, agregou 

o estudante ao processo e mostrou os desafios encontrados para as adequações 

necessárias do DIP, incluindo-o nesse processo, com atividades afins. A 

coordenadora de enfermagem orienta o estudante a confeccionar a escala mensal 

das equipes de enfermagem mensal, frente à redução da força de trabalho, de 

maneira que atenda às necessidades dos pacientes e reúna perfis profissionais que 

se complementem entre si, para que haja equilíbrio durante o encaminhamento do 

plantão, visto que, alguns estão na vigência de aposentadoria e desgastados pelos 

anos na profissão e pelo que percebo, não há previsão de concurso público para 

admissão de força de trabalho de enfermagem para que componham a equipe de 

enfermagem, refletindo na melhora no atendimento aos pacientes e menos desgaste 

para os componentes da equipe. 

No quarto dia de observação, pude verificar, que os estudantes de 

enfermagem da disciplina de DIP, pouco procuram o enfermeiro para acompanhá-los 

em procedimentos, no cuidado a ser prestado aos pacientes ou nas discussões de 

casos. Apenas o fazem para dirimir dúvidas de ordem gerenciais, como por exemplo, 

localização de impressos, insumos, setores de exames complementares, etc. O 

contato que os enfermeiros mantêm com os estudantes, também é muito pequeno, 

isso ocorre visivelmente em função da multiplicidade de atividades e sobrecarga de 

trabalho durante o plantão desse enfermeiro, mas também entendo que o estudante 

deve ter compromisso assumido com seu próprio estágio, como oportunidade ímpar 

para a sua própria formação.  

Tavares et al (2011), comentam que a sobrecarga de trabalho do enfermeiro-

preceptor, vai conferir um acompanhamento de má qualidade ao graduando de 

enfermagem e apontam como fundamental, o aumento da força de trabalho para 

que o enfermeiro disponibilize mais tempo e consiga desenvolver a preceptoria dos 

graduandos de forma mais eficaz.  
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Também pude notar que não existe planejamento por parte dos docentes que 

inclua os enfermeiros nas atividades junto aos estudantes. O referido planejamento 

deve ser feito de preferência em conjunto, em alguns momentos deve ter também a 

participação dos estudantes com o intuito de alcançar resultados que gerem 

satisfação de todo o grupo. Também pude observar que os docentes também ficam 

sobrecarregados com as atividades pedagógicas e assistenciais no 

acompanhamento dos estudantes, dificultando a comunicação com o enfermeiro 

naquele dia. 

Dessa forma, observando com lentes que clarificam mais a minha visão de 

trabalho que realizo como enfermeira-preceptora, a sobrecarga e a multiplicidade de 

atividades assumidas pelos profissionais conjugado ao grande número de 

estudantes naquele grupo, podem explicar o distanciamento do enfermeiro com os 

estudantes.  

O quinto dia de observação foi interessante, pois o estudante da disciplina de 

gerência em enfermagem terminou suas atividades com a coordenadora do DIP e 

permaneceu com o enfermeiro plantonista. Pude observar que esse momento foi de 

grande valia para o estudante, pois participou de todas as etapas do trabalho no 

período da manhã do plantão do enfermeiro. Realizou procedimentos que nunca 

havia realizado durante o estágio curricular nas outras disciplinas, como passagem 

de sonda nasoentérica, passagem de cateter vesical, punção arterial, curativos, 

entre tantos outros procedimentos que fazem parte das atribuições do enfermeiro, 

além das atividades gerenciais. Notei que esse estudante demonstrou satisfação 

com o acompanhamento quase que exclusivo. Dessa maneira, pude concluir que a 

preceptoria quando ocorre com um numero reduzido de estudantes, ela se dá de 

forma mais satisfatória para as partes envolvidas. 

O sexto dia de observação, foi revelador. A maioria dos estudantes de 

enfermagem não identifica o enfermeiro de plantão como seu preceptor, e sim o seu 

próprio professor. O que diferencia os estudantes da disciplina de estágio 

supervisionado e de DIP, é que o primeiro permanece com o enfermeiro lado a lado 

durante o mês inteiro de estágio curricular e o segundo, é acompanhado 

integralmente pelo docente da disciplina de DIP da EEAAC. Nesse dia, o enfermeiro 

permaneceu acompanhado pelo estudante de gerência. Notei mais desenvoltura, 
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mais autonomia com o ensino que por sua vez, experimenta a vida profissional de 

forma antecipada. Porque tudo o que o enfermeiro fez de atividades naquele dia, 

tanto as gerenciais quanto as de cuidado, o referido estudante acompanhou passo a 

passo o enfermeiro do plantão.  

No sétimo dia de observação, eu e a enfermeira coordenadora fomos 

convidadas pela médica responsável do DIP, para assistirmos a apresentação da 

dissertação de um mestrando de uma universidade no estado do Rio de Janeiro, 

com o tema de Tuberculose Latente (TBL) em pacientes transplantados, estavam 

presentes os professores médicos, a coordenadora de enfermagem, estudantes da 

graduação de medicina e médicos da CCIH. Mostrou a importância em identificar os 

casos de TBL nos pacientes candidatos ao transplante renal, com vistas ao 

tratamento preventivo da tuberculose para a redução de morbimortalidade pós-

transplante renal. Foi muito importante para mim, pois naquele momento, o DIP 

internava pacientes pós-transplantados com quadro infeccioso a esclarecer. 

Sinalizando a equipe de enfermagem para um cuidado adequado ao paciente. 

No oitavo dia de observação, vou comentar uma situação rotineira: o estresse 

que acompanhou todos os dias da observação, tanto nos meus plantões, quanto nos 

outros também, devido à sobrecarga de trabalho e multiplicidade de atribuições que 

são parte do trabalho do enfermeiro. Além das nossas atribuições que acabo 

assumindo em função de atribuições não assumidas por outros profissionais, como 

por exemplo, a copeira que não deixou água para o paciente (por esquecimento ou 

porque não tinha água disponível). Esse dia foi de grande quantidade de exames 

fora de clinica e dentro dela, sonda oroentérica do paciente do leito 11 obstruída 

pela segunda vez, transferências de uns pacientes, admissões de outros, grupo 

novo de estudantes de enfermagem que têm necessidade de uma atenção maior, 

pois ainda não conhecem a clínica e perguntam várias vezes sobre a localização de 

materiais, impressos, etc. Nesse dia, estava sendo acompanhada por estudante de 

enfermagem de gerência que me acompanhou nos procedimentos e muito 

contribuiu, apesar de levar mais tempo que o usual para realizar os procedimentos, 

valeu muito à pena, pois acontece nesses encontros um bom diálogo e tem troca de 

experiências, pois o estudante não vem vazio, ele traz os seus saberes para o 

campo e isso nos acrescenta profissionalmente. 
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Um questionamento que me vem sempre que me deparo com situações de 

esgotamento físico com tantas atribuições assumidas que não são minhas e sim de 

outros profissionais. Por que o enfermeiro assume tantas atribuições que não são 

suas? Em função de evitar prejuízos ao usuário?  E a responsabilização do 

profissional que não executa suas atribuições integralmente, deixando o usuário em 

falta? 

Nono dia de observação: Último dia de estágio do estudante de enfermagem 

da disciplina de Gerência, sensação de dever cumprido, mesmo diante de tantas 

dificuldades encontradas, pois o DIP encontra-se com todos os leitos ocupados e a 

maioria deles com pacientes graves ou que requeiram cuidados especiais e equipe 

de enfermagem sobrecarregada. 

No décimo dia da observação recebi o plantão com a equipe de enfermagem 

e com a nova estudante de enfermagem da disciplina de gerência. Hoje, os 

estudantes da disciplina de Enfermagem em DIP ficaram com 02 pacientes mais 

trabalhosos do plantão e muito contribuíram com o andamento do serviço, mas isso 

é significativo para eles. No inicio, ficava pensando que dar os pacientes mais 

pesados para os estudantes não era justo. Mas hoje eu vejo com outros olhos. Pois 

os pacientes mais complexos trazem mais informações e eles precisam desse 

enfrentamento para conhecer a complexidade do ser doente, da alta complexidade e 

em especial do próprio conhecimento da profissão que eles estão abraçando, e o 

que ela envolve na realidade para que eles entendam e façam as suas escolhas.  

Finalizando o período de observação, pude perceber que os enfermeiros do 

DIP/HUAP acompanham os estudantes do 6º e 9º períodos das disciplinas de DIP e 

de Gerência, respectivamente. Sendo que, na disciplina de Enfermagem em DIP, 

acompanham eventualmente os estudantes nos cuidados aos pacientes, quando 

solicitado pelos docentes ou quando o estudante solicita, pois os estudantes dessa 

disciplina são em maior número e permanecem sob a supervisão dos docentes da 

escola de enfermagem. O horário destinado ao estágio curricular desse grupo é 

realizado pela manhã e nesse mesmo período, o enfermeiro realiza a sua rotina de 

trabalho diário necessário ao andamento do serviço, algumas vezes acompanhado 

pelo estudante da disciplina de Gerência. Esse estudante já concluiu a disciplina de 

Enfermagem em DIP e necessita realizar o estágio voltado para as atividades 
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gerenciais e assistenciais do enfermeiro, tornando-os mais próximos e o estágio 

mais promissor e no final do estágio, preceptor avalia esse estudante. Como 

comentam Botti e Rego (2008), os preceptores têm como uma de suas atribuições, 

avaliar o estudante no processo de formação profissional.  

O estudante dessa disciplina, mostra suas necessidades, demonstra vontade 

de realizar os procedimentos que surgem e aceita bem os ensinamentos ofertados, 

tem o campo de estágio quase que exclusivo para ele quando os estudantes da 

disciplina de DIP estão ausentes ou assume os pacientes que não estão escalados 

para o 6º período. 

Demonstra ter uma relação de comunicação mais estreita conosco. Talvez 

pela necessidade de serem acolhidos e pelo fato de serem avaliados pelo 

enfermeiro-preceptor?  Creio que seja pelo acolhimento recebido. Como 

demonstram Minicuicci et al, 2007, em estudo, que o internato quando se 

desenvolve em hospital diferente da residência médica,  sem disputa entre eles por 

casos de maior interesse, há um aproveitamento maior por parte dos estudantes que 

se envolvem mais intensamente com os pacientes e por sua vez, preceptor 

permanece mais tempo junto com esses estudantes, promovendo maior 

acolhimento, até mesmo refletindo na melhoria do atendimento prestado ao usuário 

dos serviços de saúde. 

Percebo desde já, as contribuições que o Mestrado Profissional em Ensino na 

Saúde (MPES), acrescentou para a minha vida profissional e pessoal assim como, 

acredito que para o serviço também. Pois passei a participar mais de atividades com 

os docentes de enfermagem na seleção dos pacientes para os grupos, recebendo 

os casos atendidos pelos estudantes. É importante ressaltar que desenvolvo minhas 

atividades profissionais no HUAP há mais de 28 anos, sempre recebendo 

estudantes, em especial os da disciplina de gerência. Porém, até o momento, não 

observei nenhum momento que a universidade tivesse proposto 

formação/capacitação específica para que nós enfermeiros, acompanhássemos os 

estudantes no campo de práticas de saúde. Atuamos, como tal, porém, sem 

formação ou capacitação que estabeleçam diretrizes que contribuam de forma 

permanente para a preceptoria desses estudantes no campo de práticas em saúde, 

visando à melhoria da qualidade da assistência prestada ao usuário do SUS. Como 
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traz Chemello, Manfrói e Machado (2009), que pesquisas comprovam que quando 

um paciente é atendido por estudantes acompanhados por preceptor, esse paciente 

recebe 12,4 minutos a mais do que receberia sem a presença desse profissional.  

De acordo com os achados nos depoimentos e nas observações, como 

manter uma atividade tão importante para a formação de novos profissionais de 

saúde, sem o necessário preparo, frente a multiplicidade de atribuições conferidas 

ao preceptor e à falta de  reconhecimento para que a preceptoria se desenvolva?  

 

5.6 Analisadores da instituição preceptoria na formação em saúde 

Um analisador, como seu nome o indica, é um produtor de análise, isto quer 

dizer, que ele é um processo (máquina, dispositivo) que decompõem uma realidade 

e seus elementos constitutivos. O analisador “precede todo processo de 

conhecimento, é por ele que um conhecimento é possível via a mediação entre o 

real e o pensamento” (GUILLIER; 2001, p. 9). 

Os analisadores naturais ou potenciais são os eventos que sobrevêm, como 

lapsos ou atos falhos na psicanálise, e que exprimem as contradições que tecem o 

funcionamento cotidiano da unidade social em análise (GUILLIER; 2001; HESS; 

1973). 

O analisador exprime a singularidade das contradições em movimento, 

marcando, como precisa Guigou (2001, p. 133) “o terceiro movimento da dialética 

hegeliana: aquela da institucionalização”. A tomada de consciência individual e 

coletiva destes eventos surpreendentes vai desconstruir a representação que os 

participantes têm de sua realidade e produzir, pela pesquisa de sentidos, 

encadeamentos de informações e de significações novas. O analisador é então por 

sua vez, desordem e produção de conhecimento.  

O analista/pesquisador é somente um elemento do dispositivo analisador. 

Aqui se incluem as referências teóricas desse interventor, suas técnicas de trabalho, 

e, igualmente, suas características biológicas, psicológicas e sociais, e ainda todos 

os determinantes que atravessam o campo da intervenção e o trabalhem, através 

das implicações materiais, econômicas, ideológicas e libidinais dos participantes. 

O analisador dinheiro é o primeiro analisador da instituição, pois funciona 

como analisador de nossas ambiguidades. O destaque que ele coloca nesse estudo 
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é sobre a base econômica da instituição universitária e o mundo comercial como, por 

exemplo: quais são os lugares respectivos e as relações entre pesquisa e formação? 

Quais os tipos de conhecimento que as ciências da saúde produzem? Em direção 

de quais futuros profissionais a universidade forma os trabalhadores? Entre outras.  

5.6.1 O analisador “dinheiro” 

Na AI o analisador é o meio que faz uma instituição falar sobre temas 

silenciados, mas que interferem muito nas relações engendradas em seu interior. 

Nesta perspectiva aqui, a partir da fala, quase silencioso de um dos preceptores no 

processo de entrevista, surge o analisador dinheiro, como o analisador que faz a 

instituição preceptoria na formação em saúde falar, mostrando suas contradições.  

O preceptor PE-2 em seu depoimento fala da necessidade de remuneração 

para o exercício da preceptoria.  

[...] se o preceptor recebe um dinheiro a mais pelo que ele está fazendo, 
neste caso então, já tem as coisas bem formalizadas. Basta alguém chegar 
para mim e dizer: olha, a partir de agora, você recebe um dinheiro “X”, uma 
gratificação qualquer “X”, vai receber os alunos, eles estão estudando isso e 
isso. Eu gostaria que fosse feito e daria uma lista de coisas que eles 
deveriam aprender, sem aquilo não sairiam dali e você iria executar aquela 
lista de procedimentos e aí, sim, no final do mês ou da semana, checariam a 
frequência dos alunos e aí passaríamos a compor a parte pedagógica do 
ensino do aluno que você é preceptor. (PE-02) 

[...] seria um planejamento onde as coisas funcionariam diferentes do que 
está acontecendo agora, por exemplo, vem o aluno e o preceptor tá no seu 
plantão normal e atende alem de todos os alunos. Em outro procedimento, o 
preceptor viria em dia diferente do plantão dele com aqueles alunos para 
trabalharem juntos naquele dia e aí sim, seria trabalhado conteúdo e a 
prática. (PE-02) 

O informante nos faz entender que para o desenvolvimento da preceptoria, 

deveria ser realizada em dias fora do seu horário de trabalho assistencial. 

Compreendemos que tal situação expõe ao risco de fragmentação da sua própria 

ação, seu desempenho técnico como enfermeiro, o que seria temerário para a 

questão da preceptoria. Segundo essa perspectiva parte do profissional seria 

enfermeiro e a outra parte preceptor. Ressaltamos a importância de a instituição não 

se desmembrar, não se separar. 

O preceptor não pode ser visto como um fragmento de indivíduo. O 

enfermeiro tem a sua vida social complexa dentro e fora do trabalho. Então, o 
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indivíduo assume vários papéis ao mesmo tempo. Para que ele possa dar conta, 

com consciência do seu fazer, essa prática social necessita de remuneração para 

seu reconhecimento e remuneração adequada que haja equilíbrio entre todos os 

setores da vida. Caso contrário acaba expropriando da sua própria força de trabalho 

os meios que a remuneração não permite.  

Podemos também, fazer alusão, nesse caso, às contradições que aparecem 

quando o preceptor PE-2, traz a questão da atuação fora de seu horário de trabalho 

para exercer as atividades de preceptoria. Fazem parte das suas atribuições em e 

no exercício de sua função de enfermeiro. Por outro lado, isso também pode querer 

dizer que ele vê na preceptoria, uma formação a mais, a exigência de um 

profissionalismo que, portanto precisaria ser remunerado no sentido de lhe dar 

condição profissional, para que ela não fique subentendida.  

Para exemplificar, temos as questões que permeiam a vida acadêmica, como 

por exemplo, as atividades que o professor desenvolve, além da sua remuneração 

de trabalho, como, a participação em bancas de mestrado, doutorado, seleção 

pública. Tais atividades ocorrem em geral, fora do seu horário de trabalho, isso não 

é computado como carga horária extra, então o professor se vê diante da mais-

valia, aquela que vai além de seu processo produtivo de trabalho.  

Quando há a exploração do trabalho pelo capitalismo hegemônico, 

excedendo as suas horas de trabalho, que no caso aqui, a preceptoria em dias 

diferentes, do seu exercício profissional enquanto enfermeiro. Então, de que moeda 

ele está falando? É uma moeda para além do dinheiro. O que estamos dando e o 

que estamos recebendo diante de tantas atribuições? Quando há remuneração pela 

atividade realizada, tem valor social. Porém, quando não tem dinheiro, não tem valor 

social e a atividade desenvolvida fica parecendo caridade. Assim, é percebida como 

pouco profissional.  

Apesar da preceptoria de estudantes fazer parte das atribuições do 

profissional de saúde inserido em HU, ela está numa zona nebulosa, se faz ré 

confessa para o sistema público, mas não para nós. Então, como trabalhadores do 

SUS, somos convocados para a preceptoria, ela faz parte das nossas atribuições 

junto da formação de novos profissionais de saúde. Entretanto, no caso dos 

preceptores, esta se reflete em uma sobrecarga de atribuições atravessadas pela 
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organização, pelo cuidado prestado ao usuário do SUS e por fim, pelas próprias 

contradições da instituição preceptoria.  

No caso dos professores, consome-se uma carga horária que não está 

calculada na jornada de trabalho. Então, estamos diante também, de causas 

trabalhistas. O enfermeiro-preceptor (PE-2) tem suas razões ao levantar as questões 

do dinheiro - remuneração de suas atividades de preceptoria. É possível que os 

outros não tenham apontado o dinheiro também, porque essa questão pode estar 

em zona tão sombria, tendendo a omissão em função do que já está instituído para 

a preceptoria.  

O preceptor-enfermeiro (PE-2) quando fala do dinheiro, ao contrário do que 

poderia parecer pouco interesse, coloca relevo a importância dessa função, e a 

discussão da mais-valia no seu processo de trabalho.  

Na verdade, a conta da educação, o pagamento da educação dos 

profissionais de saúde, cai na conta do próprio profissional de saúde - é a mais-valia 

do seu processo de trabalho. O mesmo também ocorre com o docente, quando há o 

alargamento das horas de trabalho - levar para casa a continuidade do seu trabalho. 

O próprio preparo de aulas, correções de provas, realização de pesquisa, 

participação em bancas e outros ocorrem em geral em horas não remuneradas. 

Também o professor não se recusa a isso, alienando-se do processo de exploração 

de seu trabalho, considera a sobrecarga de trabalho inerente à função profissional. 

Mas o profissional de saúde não tem a missão docente e quando ele se aproxima 

dessa função, ele “herda” toda a mais-valia presente na função do professor. Na 

economia Marxista, a mais-valia refere-se a um aumento na jornada de trabalho 

exercido pelo trabalhador, apoderado pelo empregador (capitalista), auferindo 

ganhos (AMORA; 2009). 

O professor tem um alto custo para obter sua formação e não é qualquer 

profissional que é um professor. Porém, muitos reivindicam a função de educador. O 

profissional quando aceita atuar como preceptor, compromete-se com a função 

pedagógica institucionalizando-a. Por conta disso ele passa a ter que seguir certos 

parâmetros, legislação e avaliação e ter que se haver com a própria expectativa do 

estudante, do docente e da própria organização. Até mesmo o cliente passa a ter 

uma expectativa em relação a essa nova função. Mas principalmente essa 
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expectativa está relacionada ao estudante, que está diretamente se relacionando 

com ele e que vai cobrar. Contudo, de um modo geral, os saberes que estão 

presentes em sua prática, não são necessariamente saberes profissionalizados, mas 

herdados da própria experiência (TARDIF; 2012).  

Afinal, qual é o ganho de fato? Quando se fala em dinheiro, se fala em 

moeda, se fala em troca. Qual é o ganho de fato que o enfermeiro teria ao 

desempenhar o seu papel de preceptor? O que ele estaria ganhando e o que ele 

estaria perdendo? O que de início ele estaria ganhando? A sua própria capacitação 

profissional ou própria educação permanente – ganhos aparentemente diretos 

parecem ser negligenciados. Por outro lado, lidar com o estudante, traz questões 

novas - seus questionamentos interrogam a própria prática e tira o profissional do 

“mesmismo” cotidiano, do censo comum, podendo levar a uma práxis crítica. 

Transformando teoricamente a prática profissional faz com que se reflita e possa 

transformá-la. Esse seria o valor imediato para a própria prática e o preceptor seria o 

mediador disso. Se potencialmente um dos pagamentos possíveis a pratica 

profissional da preceptoria fosse à qualificação, principalmente a pedagógica, qual é 

o projeto oferecido pela organização de qualificação existente? De que maneira a 

organização contribui para a qualificação? Quais os mecanismos existentes de 

avaliação institucional desta prática?    

5.6.2 O Analisador dispositivo de pesquisa (analisador construído) 

Nesta categoria entram as análises das influências e das transformações que 

este tipo de pesquisa provocou no espaço micropolítico do DIP, sejam nas relações 

entre os próprios profissionais, sejam na inter-relação com os docentes e no 

processo de formação em geral.  

5.6.3 Devir criança 

Por que pensar no devir criança como analisador natural deste estudo? Noto 

que há necessidade do “reconhecimento de um ‘devir criança’, expulsando o corpo 

resignado da infantilização” GUATTARI (2001, p. 7), pois diante dos achados desta 

pesquisa, em especial o que se relaciona ao acúmulo de atividades assumidas 

gerando sobrecarga ao trabalho do preceptor.  



90 

 

 

Podemos colocar que há um desequilíbrio, que pode ser gerado em função da 

fragilidade da parceria estabelecida entre docente-preceptor no que tange ao próprio 

planejamento da supervisão integrada do processo de aprendizagem, conforme 

assinala (RODRIGUES; TAVARES; 2012).  

Também podemos refletir sobre o que nos coloca a gestão da organização 

frente às demandas que advém do cuidado e a gestão do serviço, dificultando dessa 

forma o acompanhamento sistemático dos estudantes da graduação em 

enfermagem. 

Quando o profissional não percebe as instituições que atravessam o seu 

próprio processo de trabalho, é natural que ele aceite e seja capturado pelo que 

impõe a organização, sem criticidade, de forma reprodutivista e pouco democrática. 

Mas em que momento nos colocaram que tais situações não devem ser contestadas 

e nem discutidas? O que nos faz aceitar as imposições que a gestão da organização 

impõe aos profissionais ou até mesmo as da própria academia que atua junto aos 

estudantes sem considerar o seu trabalho?  E ele se submete aos padrões rotineiros 

de exigências.  

O preceptor aceita, em geral, as condições de trabalho que não concorda em 

desenvolver, mas também não contesta esse tipo de relação, pois talvez não se 

sinta capaz de contestar. Cala-se e “mergulha” num mero trabalho reprodutivista, 

mesmo sabendo ser capaz de desenvolver um trabalho diferenciado. De acordo com 

os depoimentos dos entrevistados, evidenciou-se a dificuldade de acompanhar os 

estudantes da graduação em enfermagem, pois se encontram sobrecarregados com 

as atividades impostas pelo serviço e aceitas por eles sem contestação. 

Temos muitas coisas para fazer. É o CTI, mandando paciente pra cá, 
telefone para atender [...]. Tem centenas de outras coisas que você tem que 
fazer e ainda atender ao aluno. [...] você tem a sua pratica, tem que dar 
conta de algumas coisas, às vezes você tem até que preencher papel e tem 
também que atender o aluno. [...] fica muito dividido entre assistência direta 
ao paciente [...] o enfermeiro não precisa fazer tudo, mas ele tem que saber 
de tudo o que está acontecendo. [...] entrar num quarto com o aluno, 
ensinar a trabalhar com bomba infusora, curativos. Ele perde a noção do 
que está acontecendo [...] eu tava tomando conta de um setor do aluno. [...] 
Dou a maior atenção que eu posso sem me distanciar do que está 
acontecendo na enfermaria como um todo. (PE-3) 

Poderia ser um trabalho um pouquinho mais integrado de divisão [...] Mas 
entendo que os enfermeiros têm outras atribuições que ficaria difícil 
supervisionar o aluno. (DE-1) 
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Os enfermeiros pesquisados demonstram interesse na função da preceptoria 

e têm ciência do compromisso assumido com os estudantes, porém, não refletem 

criticamente, não contestam, acatam, não discutem as imposições que demandam 

da própria gestão. Acabam dando ao outro o poder de decidir sozinhos, poucos por 

muitos. Tal aceitação se assemelha à submissão dos filhos às ordens dos pais nas 

imposições de tarefas, a obediência à ordem dada anteriormente e o filho abaixa a 

cabeça e obedece. Tal situação pode ser atribuída à próprias questões do ser 

humano que se compromete em aceitar uma ordem sem contestar. Por comodismo? 

Por submissão como uma criança se submete ao que ordenam os pais? De maneira 

que tem sempre alguém que dá ordens e os outros obedecem sem questionar, 

mesmo que discorde da referida ordem, não assumindo a responsabilidade sobre o 

seu modo de caminhar no mundo.  

Contudo, sabemos que quando um se coloca no mesmo patamar, com 

condições de igualdade, podendo acatar, discordar e até mesmo de deliberar sobre 

o que faz. Dessa maneira, as relações passam a se constituir de forma dialógica 

estabelecendo relações que imprimem o desenvolvimento de um trabalho de 

qualidade e mais democrático dentro da organização que tem como proposta o 

ensino da graduação em saúde. Há necessidade de planejamento adequado ao 

ensino das práticas nas dependências do Hospital Universitário envolvido, contando 

com a participação desse profissional, pois esse tem papel definido na formação em 

saúde (BRASIL 2010). Buscar capacitação para o acompanhamento dos estudantes 

exigindo do próprio estabelecimento empregador tal qualificação, configura-se como 

um ato de responsabilização pelo seu fazer. Uma linha de fuga da opressão. Para 

Guattari (2001, p.22), “cada instituição de atendimento médico, de assistência, de 

educação, cada tratamento individual deveria ter como preocupação permanente 

fazer evoluir sua prática tanto quanto suas bases teóricas”. 

Como podemos perceber, não cabe mais aos preceptores, aceitarem a 

sobreposição dos papéis dentro da referida organização, é claro que são posições 

diferentes, mas não menos importante na formação desses futuros profissionais de 

saúde. Para tanto, é necessária a mudança na forma que a própria organização 

acolhe os estudantes, que invista na qualificação dos profissionais para o 

recebimento dos mesmos. Acreditamos que, dessa maneira, teremos profissionais 
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críticos, reflexivos e com mais preparo pedagógico para o acompanhamento dos 

estudantes, com dialogicidade nessas relações, traduzindo um processo de ensino-

aprendizagem mais satisfatório e dinâmico, como descrito nos objetivos específicos 

dos HUs, ser campo de práticas para o ensino na área de saúde.  

Dessa forma, com planejamento adequado, construído com a participação da 

academia e dos envolvidos com o ensino HU promovendo condições adequadas 

para os estudantes no ensino das práticas que incluam o preceptor como 

participante na formação dos futuros profissionais de saúde para atuarem no SUS. 



 

 

CAPÍTULO VI 

6. O PRODUTO DO MESTRADO 

Restituição na AI é o momento em que o analista retorna para o grupo que 

trabalhou a análise que ele fez de todo o processo. No caso, a oficina é o momento 

em que apresentamos os resultados do estudo, do que foi analisado, agora de forma 

mais ampliada, os sujeitos atentos ao olhar que o analista teve para aquele 

momento de vivência dos sujeitos no cenário do trabalho. 

O Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da EEAAC traz 

como proposta agregar contribuições para o campo das práticas profissionais em 

que o mestrando encontra-se vinculado, na intenção de adicionar valores ao cenário 

do estudo. Para tanto, foi realizada uma oficina que teve como proposta a 

elaboração de medidas que visem favorecer a integração ensino-serviço no 

processo de preceptoria do estudante de enfermagem no DIP do HUAP. A oficina 

teve como objetivo, construir diretrizes para o trabalho cooperativo entre preceptores 

e docentes para a realização do estagio curricular de enfermagem no DIP. 

A oficina foi realizada no dia 26 de setembro de 2013 às 9h e contou com a 

participação de 03 preceptores de enfermagem e de 15 estudantes de enfermagem. 

Não houve a participação dos docentes da disciplina de DIP, porém o 

desenvolvimento da oficina foi bastante produtivo. Houve participação dos colegas 

preceptores no desenvolvimento da oficina até o final, com contribuições impecáveis 

e valiosas, e demonstraram suas implicações com a preceptoria. Apesar da não 

participação dos docentes na oficina, não significa que os mesmos, não estejam 
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implicados com a preceptoria. Essa ausência é de grande significação para ser 

analisada, pois para Lourau, “o absenteísmo e o abstencionismo não revelam 

ausência de implicação: configuram atos, comportamentos, assunções de posturas 

éticas e políticas” (LOURAU, 2004, p. 190). Dessa maneira, uma pessoa que não se 

identifica, não se envolve ou não se compromete com o seu próprio fazer, se 

afastaria de vez desse movimento ou até mesmo do local de trabalho, o que na 

verdade, não ocorre (Mourão, 2007). 

A oficina contou com três momentos, descritos a seguir. 

 

6.1 Primeiro momento: criação de crachás de identificação 

Nessa etapa aconteceu apresentação, identificação, a partir da criação de 

crachás com desenhos que identificaram cada indivíduo do grupo e a apresentação 

dos objetivos da oficina e o acolhimento dos participantes. A estratégia utilizada foi 

apresentação oral e o recurso utilizado foi data show, papel cartão, lápis e caneta. 

Os desenhos criados por cada participante foram comentados por eles e puderam 

expressar seus sentimentos de forma criativa. A partir desse momento pude 

perceber a implicação do grupo no processo de ensino-aprendizagem do DIP/HUAP. 

O grupo foi constituído por 15 estudantes de enfermagem do estágio 

curricular do 6º período cursando a disciplina teórico-prática de DIP, todas do sexo 

feminino, com idade aproximada de 22 anos e os 03 preceptores do DIP, um do 

sexo masculino e dois do feminino, têm idade média de 50 anos. A maioria trabalha 

no serviço há mais de 10 anos. A nomenclatura utilizada foi PO, que significa 

Participante da Oficina, utilizando-se então de PO-01 a PO-18. 

Os desenhos dos crachás e os respectivos participantes estão descritos 

abaixo: 

 PO-01 se identifica com a lâmpada que simboliza a Enfermagem e comentou 

acerca da escolha certa pela enfermagem.  

 PO-02 desenhou uma interrogação, significa a busca, as dúvidas e as 

inquietações sobre o trabalho como preceptor. 

 PO-03 identificou-se com uma estrela de 5 pontas, pois gosta delas e tem 

significado de luz.  
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 PO-04 desenhou a família, amigos, um caminho e corações (que representa o 

namorado). Comentou ser muito apegada às pessoas que gosta e disse ser 

uma pessoa que está sempre tomando decisões.  

 PO-05 desenhou o “sorriso” para lhe representar, pois se sente alegre.  

 PO-06 desenhou sua família e o namorado, pois é por eles que ela continua os 

estudos, comentou a importância que a família tem nesse período da 

graduação, que tem muitas saudades deles.  

 PO-07 a onda do mar, desde a infância adora o mar e apesar de ser violento às 

vezes, esconde muitos mistérios, traz muita paz e que o mar lhe representa.  

 PO-08 desenhou uma bandeira com o símbolo de um movimento de gênero, 

pois participa dele. Gosta de lutar pelos direitos dos estudantes e por uma 

enfermagem melhor, pois “enfermeiro tem muito disso, lutar pelo seu paciente 

e pela saúde dele a esperança que os movimentos sociais representam na 

busca de uma sociedade mais justa”.  

 PO-09 desenhou um coração e um sol, pois tudo o que faz é com o coração e 

calor humano.  

 PO-10 desenhou um par de sapatilhas e associou o emprego da arte na saúde.  

 PO-11 fez corações, estrelas e notas musicais, pois coloca emoção nas coisas 

que faz.  

 PO-12 rabiscou um avião, pois gosta de viajar e conhecer outras culturas, 

agregar mais conhecimentos à sua vida.  

 PO-13 desenhou a noite estrelada, pois isso faz muitas atividades à noite. 

 PO- 14 desenhou uma família, porque sente muita falta dos pais, pois moram 

distante.  

 PO-15 representou um símbolo de certo, porque gosta de tudo certo. Fez uma 

carinha de sorriso e outra de tristeza, pois entende que ficamos de um jeito ou 

de outro.  

 PO-16 desenhou uma lâmpada (símbolo da enfermagem) como meta 

profissional, um coração para o amor que um dia virá e uma família que um 

dia pretende formar. Comentou ter muita determinação em sua vida.  

 PO-17 uma árvore com um ninho com ovinhos e um pássaro voando. Pássaro 

porque não gosta de rotina, gosta de estar sempre mudando, gosta de viajar 
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e o pássaro tem essa liberdade. Fez o ninho para representar a sua ligação 

com a família, o pássaro voa, mas retorna para o ninho. Finalizando essa 

etapa. 

 PO-18 desenhou uma carinha feliz e corações, pois se considera feliz por ter 

conseguido alcançar seus objetivos, já trabalha na área da saúde em outro 

município do Rio de Janeiro e os corações significam o amor que coloca nas 

coisas que faz.  

Foto1. Primeiro momento da oficina: construção dos crachás de identificação. Niterói, 2013 

 

 

6.2 Segundo momento da dinâmica: “Conceito, arte, e criação em preceptoria”  

A dinâmica teve como objetivo, divulgar os resultados do estudo para o 

serviço. As estratégias utilizadas nessa etapa foram: exposição oral, escolha de uma 

obra de arte pelo participante e comentário do grupo sobre o que perceberam sobre 

a relação que a obra guardar com a preceptoria. Essa etapa visou assegurar a 

compreensão dos conceitos da preceptoria pelo grupo. 
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A primeira obra comentada foi pelo participante PO-01, que escolheu a obra 

de Boticelli “Anunciação”. 

“quando recebemos o aluno no estágio de gerência, sem o professor, 
mostramos para ele o nosso trabalho” PO-01 

PO-02 escolheu “A dança” de Henri Matisse: 

“guarda relação com cooperação, harmonia e ensinamentos”PO-02 

PO-03 não escolheu uma obra de arte e sim uma reportagem sobre “receita” 

da longevidade: 

“O preceptor é aquele que ouve o outro. Tenta passar o que sabe das 
técnicas e da vida” PO-03. 

PO-04 escolheu a “Visão do além, ascenção do Empireo” de Bosch: 

“A luz do além, da iluminação, pode ser entendido como o alcance 
para ser um bom profissional[...] com ajuda dos anjos[...] entendidos 
como preceptores, que ajudam os acadêmicos. PO-04 

PO-05 escolheu a obra “A Criação de Adão”de Michelangelo: 

“O melhor caminho a ser seguido, necessita de outra pessoa. Alguém 
que te ensine, que faça você entender melhor a prática e fazer 
realizar melhor a assistência”. PO-05 

PO-06 escolheu “A última ceia” de Leonard 

“Jesus foi um grande preceptor, estava sempre dando ensinamentos 
aos seus discípulos”. PO-06 

PO-08 escolheu a obra “Os Ceifadores” de Gauguin: 

“Aparecem trabalhando em equipe, cada um em sua função os outros 
se ajudando, para garantir um bom resultado”. PO-08 

PO-09 escolheu “Duas jovens” de Renoir: 

“A obra traduz a questão da preceptoria, uma vez que o papel do 
preceptor é de orientar, integrar, apoiar e estar sempre ao lado do 
aluno[...]Ele deve saber qual é o seu papel e isso não acontece [...] o 
residente  é só mais uma mão de obra”. PO-09 
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PO-10 escolheu a obra “Lição de dança” de Degas: 

“Relaciona o professor de dança ao preceptor e as bailarinas aos 
alunos”. PO-10 

PO-11 escolheu a obra “Madona com Jesus Menino” Tiziano: 

“ser preceptor vai além de ensinar e sanar dúvidas de estudante ou 
residente [...] acolher o estudante ou residente, transmitir segurança, 
ambientá-lo e prepará-lo para a vida profissional [...] preparar o 
estudante psicologicamente, pois o ambiente hospitalar remete a dor 
e sofrimento na maioria das vezes. Pois os pacientes têm uma vida e 
sonhos que paralisam com a enfermidade. Ensinar a lidar com as 
pessoas” PO-11. 

PO-12 escolheu “A Dança” de Henri Matisse: 

“Remete ao trabalho em grupo, mostrando que é preciso estarmos 
em harmonia, um ajudando ao outro para alcançarmos nossos 
objetivos”. PO-12 

PO-13 escolheu a obra “A exposição Universal de 1867”: 

“Assim como no quadro, o preceptor nos ajuda a trabalhar com 
diversas situações, os diversos ambientes e ter a visão de toda 
evolução que nos cerca. A evolução da vida, da doença, da carreira, 
a nossa evolução como pessoa”. PO-13 

PO-14 escolheu a obra “Acrobata e equilibrista” de Picasso: 

“Preceptor que equilibra o grupo para o aprendizado e crescimento”. 
PO-14 

PO-15 escolheu a obra “Duas Mulheres que correm na praia” de Picasso: 

“Transmite a ideia de auxílio, de mostrar o caminho [...] marca o início 
de qualquer caminhada e a superação dos obstáculos”. PO-15 

PO-16 escolheu a obra “Lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim”: 

“A lavagem das escadarias do senhor do Bonfim faz parte da cultura 
que passa de pai para filho [...] tem sempre alguém ensinando, 
explicando a festa para quem passa”. PO-16 

PO-17 escolheu “Dança de Bougival” de Renoir: 
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“Na preceptoria assim como na dança, é necessário que haja 
disciplina entre o grupo, leveza e confiança, para o alcance dos 
objetivos. Enquanto o preceptor e o aluno se dispõem enquanto 
parceiros e com disciplina, leveza e confiança [...] são o sucesso no 
processo ensino-aprendizagem e na promoção do bem-estar do 
paciente” PO-10 

PO-18 escolheu “O Concerto do Ovo” de Bosch: 

“O preceptor é a pessoa que na prática te faz retornar à teoria e a 
aplicá-la. Te auxilia, esclarecendo as dúvidas e aperfeiçoando a 
prática”. PO-18 

Foto 2. Segundo momento da dinâmica “Conceito, arte, e criação em preceptoria”; Niterói, 
2013 

 
 
 

6.3 Terceiro momento: elaboração de diretrizes para a preceptoria de 

estudantes da graduação em enfermagem que desenvolvem estágio curricular 

no DIP 

A estratégia utilizada foi construção de cartazes a partir de recortes e 

colagens feitas que representassem a forma como se deve realizar a preceptoria no 

DIP. Após, os participantes comentaram sobre a sua produção e a relação que as 

colagens guardavam com a preceptoria e o seu desenvolvimento no cenário do 

estudo. Os materiais utilizados foram: revistas, tesoura, cola, papel cartão branco e 

caneta. Os participantes foram divididos em 03 grupos e realizaram as encomendas 

com os trabalhos de colagem. O grupo I foi formado pelos participantes: PO-04, PO-
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05, PO-06, PO-07 e PO-08; participaram do grupo II: PO-09, PO-15, PO-16 e PO-17; 

já o grupo III foi constituído pelos seguintes participantes: PO-01, PO-03, PO-10, 

PO-11, PO-12, PO-13, PO-14 e PO-18. 

O primeiro grupo comentou a necessidade de serem bem recebidos, desejam 

se sentir seguros e acolhidos no ambiente que vão atuar, que precisam observar e 

aprender o trabalho durante a permanência deles no setor e no fim de tudo, serem 

capazes de caminhar com as próprias pernas, para que no futuro, sejam capazes de 

enfrentar o mundo do mercado de trabalho. Comentaram também, que têm 

necessidade de conhecer o serviço e o trabalho que é desenvolvido previamente e 

só iniciarem os cuidados dos pacientes, após estarem mais seguros. Então, no 

primeiro dia, seria essencial chegar, observar como o trabalho é desenvolvido, 

entender a dinâmica do serviço para melhor adaptação e atuação no campo de 

práticas em saúde.  

O segundo grupo evidenciou a necessidade de chegar e conhecer o setor a 

ser trabalhado. Deve observar a forma de trabalho para somente depois iniciar as 

atividades do cuidado de enfermagem. É necessário conhecer a rotina e 

apresentação prévia do serviço, observar a forma de trabalho dos enfermeiros para 

em seguida iniciar as atividades assistenciais. O grupo entende que é necessário 

aprender a teoria antes de dar assistência ao paciente. 

O terceiro grupo entendeu que deve haver equilíbrio entre equipe, paciente e 

estudante. A preceptoria deve ser desenvolvida de forma amorosa, o preceptor deve 

ter visão ampla do seu processo de trabalho, ter objetivo e focalizar o que busca no 

cuidado. Deve também ter disciplina, estudo e organização, orientar o caminho, ter 

tomada de decisão, sabedoria, atender ao estudante de forma humanizada, ser 

exemplo profissional e que o estudante deve fazer sua busca pelo aprendizado 

também. 

Entre os grupos, foi possível evidenciar semelhança entre as necessidades 

expostas. Pontuamos em especial a necessidade de acompanhamento das práticas 

em saúde e aprender o trabalho inerente ao profissional enfermeiro, assim como, as 

rotinas do serviço em que vão atuar. 

A preceptoria constitui um modelo bastante eficaz no que diz respeito ao 

ensino das práticas em saúde. No estudo de FEITOSA (2009), ficou evidente que o 
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com a presença do preceptor foi possível identificar o processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes de enfermagem, apontando as necessidades, 

dificuldades e potencialidades encontradas pelos estudantes durante o período de 

estágio. Com a presença do preceptor, foi possível identificar a aproximação dos 

estudantes com o real papel assumido pelo enfermeiro dentro do trabalho coletivo. 

Foi possível também que os estudantes compreendessem sobre a realidade dos 

serviços de saúde e tivessem a partir daí, uma visão crítica e tornando possíveis as 

contribuições para mudanças futuras.  

 
Foto 3. Recortes e colagens do grupo I. Niterói, 2013 
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Foto 4. Recortes e colagens do grupo II. Niterói 2013  

 

 

Foto 5. Recortes e colagens do grupo III. Niterói, 2013 

 

 

As diretrizes foram elaboradas para auxiliarem no trabalho cooperativo entre 

preceptores e docentes no acompanhamento do ensino das práticas em saúde do 
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estagio curricular dos estudantes da graduação em enfermagem no DIP. A partir daí, 

ficam estabelecidas as diretrizes, que têm como objetivos: assegurar a participação 

do enfermeiro no ensino das práticas de saúde na graduação em enfermagem, 

aprimoramento profissional dos enfermeiros e socialização do espaço acadêmico. 

Cabendo ao preceptor supervisionar, orientar e avaliar o desempenho dos 

estagiários, elaborar escala mensal adequada para eles e garantir a atividade de 

estágio dentro dos objetivos em tela conforme apontado por HUPE UERJ, (2010). 

Abaixo elencamos as diretrizes a serem utilizadas como facilitadoras para o estágio 

curricular dos estudantes que desenvolvem estágio curricular no Serviço de 

Infectologia/DIP/HUAP e promotoras da formação de profissionais mais críticos e 

reflexivos. 

Recomenda-se que o preceptor participe do acolhimento dos estudantes irão 

iniciar o estágio curricular, de forma articulada com a Escola de enfermagem, 

conhecendo previamente cada grupo; 

1- Apresentar as rotinas específicas da especialidade do serviço; 

2- Reforçar as normas de biossegurança gerais e as relacionadas 

especificamente ao serviço previamente ao início do estágio 

curricular; 

3- Identificar os estudantes que ainda não foram imunizados com as 

vacinas contra hepatite, assim como, estimular o acompanhamento 

da soro conversão contra a hepatite; 

4- Tornar a relação entre docente, preceptor e estudante harmônica, 

democrática, permeada por momentos de diálogo; 

5- Estabelecer estratégias de ensino das práticas de forma que facilite 

a apreensão por parte dos estudantes, assim como incorporar os 

saberes dos estudantes ao momento do cuidado, valorizando o 

conhecimento que eles trazem da vida e da academia; 

6- Organizar o trabalho assistencial de forma que inclua o estudante 

que permanece no campo; 

7- Solucionar dúvidas dos estudantes, tanto de caráter teórico-prático 

quanto administrativo; 
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8- Participar de pesquisas, publicações e eventos científicos, junto ao 

docente e estudantes que desenvolvem estágio curricular no 

serviço de sua lotação, como meio de relação máxima entre o 

campo de práticas e a academia; 

9- Participar de eventos científicos com os docentes e estudantes que 

desenvolvem estágio curricular em seu serviço; 

10- Participar de discussões de casos com estudantes e docentes; 

11- Participar do processo de avaliação dos estudantes que 

acompanhou no campo de práticas; 

12- Orientar os estudantes para o entendimento da rede assistencial de 

atendimento do SUS, colocando-o dentro da realidade da dinâmica 

de atendimento regulado e referenciado dos hospitais de média e 

alta complexidade. 



 

 

CAPÍTULO VII 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A preceptoria, imbricada no ensino de profissionais de saúde em situações 

clínicas reais no próprio ambiente de trabalho, é imprescindível para a formação 

prática e teórico-prática do graduando de enfermagem e reflete diretamente nos 

modos como ele se desenvolverá enquanto profissional e se tornará apto a 

desempenhar suas atividades profissionais futuras, agindo com criticidade, 

responsabilidade e baseando-se em conhecimentos técnico-científicos. 

A partir deste estudo constatou-se que há divergências de compreensão do 

conceito e sentido da preceptoria. Não obstante, ficou notório que as representações 

dos sujeitos envolvidos na formação de profissionais de saúde sobre a prática de 

preceptoria, desenvolvida no Serviço de Infectologia do Hospital Universitário 

estudado, envolvem aspectos positivos e negativos que influenciam diretamente no 

processo de ensino.  

Percebeu-se que o profissional que atua como preceptor compreende quais 

são as suas funções e atividades. Entretanto, a sobrecarga de trabalho, o 

distanciamento entre docentes e preceptores e a falta de uma remuneração 

adequada dificulta o desempenho desta atividade. Pela percepção dos estudantes, 

evidenciou-se que o preceptor constitui-se um ator importante no processo de 
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formação, que deve acolher e orientar o estudante no cenário de ensino bem como 

ensinar as práticas de saúde que permearão o futuro profissional.  

Cabe ao preceptor integrar a teoria e a prática no contexto da assistência, 

durante o período de estágio, capacitar e orientar os estudantes com desenvoltura e 

habilidade, tornando o campo de prática um ambiente oportuno para o 

desenvolvimento das potencialidades do estudante. Contudo, esta atividade de 

ensino é ainda pouco valorizada pelas organizações. 

Neste sentido, encontra-se justificativa e relevância do emprego da análise 

institucional na avaliação da Instituição “preceptoria na formação em saúde” na sua 

vertente sócio-clínica. Pois a AI propõe a transformação das instituições e das 

práticas tradicionalmente e tecnicamente reproduzidas, mediante a integração e 

avaliação crítica dos instrumentos, estratégias e dispositivos utilizados no cotidiano 

das ações. A AI é capaz de provocar os atores envolvidos na referida instituição no 

sentido de despertar-lhes o desejo de elaborar uma prática menos engessada, 

reprodutivista, subsidiando a modificação das práticas atuais em práticas mais 

humanizadas que atendam as necessidades do estudante e, sobretudo, do usuário 

de saúde. 

Em linhas gerais, o preceptor de um HU é o profissional que atua no ambiente 

de trabalho utilizado como campo prático para formação de profissionais de saúde, e 

desempenha esta atividade exclusivamente no momento da prática clínica. Sua 

ação se dá por um período de tempo relativamente curto e ocorre em simultâneo ao 

desenvolvimento de suas atividades cotidianas enquanto profissional de saúde, de 

tal modo que o preceptor estabelece uma relação formal e pontual com os 

estudantes e docentes envolvidos no processo formativo.  

Esta minimização da prática de preceptoria aliadas às dificuldades de 

interlocução entre os diferentes atores envolvidos neste processo; a sobrecarga de 

trabalho; a inexistência de processos formativos que capacitem os preceptores; e a 

precariedade das condições de trabalho - constituem-se desafios e ampliam os 

obstáculos para um efetivo desempenho dos preceptores e dos estudantes. 

Destarte o exposto e objetivando contribuir para a melhoria das práticas de 

preceptoria, formação profissional e, consequentemente, da qualidade da 

assistência prestada aos usuários, este estudo apresenta algumas recomendações: 
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 Diminuir a distância entre a rede de ensino e a rede de saúde favorecendo a 

aproximação entre estudantes, docentes e preceptores bem como 

promovendo maior integração teórico-prática por meio de encontros, reuniões 

e eventos científicos que estimulem o envolvimento da organização de ensino 

e o cenário de prática; 

 Desenvolver atividades de formação permanente e continuada que 

sensibilizem e capacitem os preceptores à luz das diretrizes do Sistema Único 

de Saúde para que o desenvolvimento desta atividade seja profícuo para os 

estudantes e usuários; 

 Suscitar um debate ampliado acerca da prática de preceptoria de forma a 

resgatar a valorização desse profissional e promover um espaço de diálogo e 

escuta que envolva gestores, docentes, estudantes e preceptores. , para que 

os mesmos possam expressar seus anseios, dificuldades e propostas de 

melhorias para o desenvolvimento do estágio; 

 Promover outras pesquisas que ampliem esta discussão não apenas no âmbito 

dos Hospitais de Ensino, mas também em outros serviços que integram a 

rede de saúde e constituem-se campos de prática para estudantes de cursos 

da área da saúde. 

Finalizando, identifica-se como limitação desta pesquisa sua realização em 

um único cenário e setor assistencial do SUS. Não obstante, espera-se ter 

contribuído para suscitar a discussão no âmbito do DIP e fomentar a ressignificação 

das práticas de preceptoria.  
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Fonte: Wikipedia, 2013 
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Fonte: Gauguin. Coleção Grandes Mestres, Editora Abril; 2011 

 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg


118 

 

Imagem 7: Ao piano, de Pierre Auguste Renoir, 1892-1893; Musée d'Orsay, Paris, França 

 
Fonte: Wikipedia, 2013 
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Imagem 9: Lição de dança, de Edgar Degas, 1873-1875; Museu d'Orsay, Paris, França 
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Imagem 10: Madonna com Jesus Menino, de Tiziano, 1532, Reino Unido 

 
Fonte: Girafamania, 2013 
http://www.girafamania.com.br/artistas/personalidade_ticiano.htm 

 
 
 
 
 

Imagem 11: A exposição Universal, de 1867; Le Monde Illustre 

Fonte: Wipédia, 2013 
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Imagem 12: Acrobata e equilibrista, de Pablo Picasso, 1905 

 
Fonte: Abstração Coletiva, 2013 
http://abstracaocoletiva.com.br/wpcontent/uploads/2012/12/1905_acrobata_baao.jpg 

 
 
 
 
Imagem 13: Duas Mulheres que correm na praia, de Pablo Picasso, 1922; Musée Picasso, 
em Paris 

 
Fonte: WikiPaintings, 2013 
http://www.wikipaintings.org/en/pablo-picasso/two-women-running-on-the-beach-the-race-1922 

 

http://abstracaocoletiva.com.br/wp-content/uploads/2012/12/1905_acrobata_balao.jpg
http://uploads1.wikipaintings.org/images/pablo-picasso/two-women-running-on-the-beach-the-race-1922.jpg


121 

 

Imagem 14: Lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim, de Jorge Viriato. 

 
Fonte: Revista SAARA, 2013 
http://issuu.com/robertotostes/docs/revsaarajan11 
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Imagem 15: Dança de Bougival, de Renoir, 1882-1883; Museum of fine Arts, Boston 

 
Fonte: Museu das Artes, 2013 
http://museudasartes.com.br/index.php/catalog/product/gallery/id/189/image/401/ 

 
 
 
Imagem 16: O Concerto do Ovo, de Hieronymus Bosch, 1561; França 

 
Fonte: Wikipédia, 2013 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Concert_in_the_Egg.jpg 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – Roteiro de observação 

Nº da entrevista:  _______ 

 

Data:____/___/____ 

 

Sujeitos presentes no setor de infectologia observados neste dia/ número de sujeitos 

(  ) professor de medicina/ (  )enfermagem; (  ) estudante;  

(  ) preceptor médico/ (  )enfermeiro 

 

Planejamento das atividades dos alunos: quem, como participa da seleção dos 

casos 

 

Avaliação dos estudantes da graduação 

 

Atuação dos sujeitos: 

 

1- No cuidado: 

 

2- No ensino-aprendizado: 
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APÊNDICE 2 – Roteiro de entrevista 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

a) Nº da entrevista:________ 

b) Tipo de Participante: (   ) Preceptor (   )Professor   

                           Estudante: (   )enfermagem  (   ) medicina 

c) Idade:_____________ 

d) Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino 

e) Profissão:_________________________________________ 

f) Instituição formadora: ________________ 

g) Tempo de formado (a):______ 

h) Maior titulação acadêmica:_____________________________ 

i) Tempo de atuação no HU do estudo: _____ 

j) no setor de infectologia: ______ 

 

QUESTÕES 

1. Relate o que é ser preceptor na formação em saúde? 

2. Fale sobre a sua experiência com a preceptoria no setor de infectologia. Como se 

desenvolve a atividade de preceptoria no setor de infectologia do HU? 

3. Como você analisa a interação preceptor-professor e preceptor-professor-

estudante no setor de infectologia do HU? 

4. Em sua opinião, como promover a articulação ensino-serviço junto aos atores 

sociais referidos ao processo de preceptoria do Hospital Universitário em prol da 

qualidade da assistência prestada ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS)? 

Cite uma atividade que favoreça essa integração. 
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APÊNDICE 3 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

Você está sendo convidado a participar do estudo que se intitula: “A 
Preceptoria no setor de infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro e 
a dinâmica de interação ensino-serviço”, que tem como objetivo geral, analisar a 
prática profissional dos preceptores do serviço de infectologia, no encontro com o 
estudante de graduação, em um Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e 
como objetivos específicos, descrever o perfil dos preceptores do serviço de 
infectologia do HU, identificar as concepções de preceptoria dos atores envolvidos 
na formação profissional em saúde e levantar as práticas de integração ensino-
serviço que são desenvolvidas no serviço de infectologia do HU envolvido. 
Selecionamos você, por ser professor, preceptor ou estudante, envolvido com o 
ensino e ou aprendizagem no setor de infectologia do referido HU. A sua 
participação é de extrema importância, para a realização do estudo que se 
apresenta. Este estudo justifica-se nas diretrizes das políticas brasileiras vigentes de 
Saúde e de Educação e tem como propósito compreender como se desenvolvem as 
ações dos preceptores de Hospitais Universitários no exercício da função de 
acompanhar e orientar estudantes dos cursos da graduação em enfermagem e 
medicina, para as práticas clínicas, no serviço de infectologia onde será realizado o 
estudo. A sua participação não é obrigatória, e sim voluntária. Em qualquer momento 
do desenvolvimento do estudo, é garantido a você o esclarecimento de qualquer 
dúvida que porventura surja. Estas serão dirimidas com agendamento prévio de 
horário com a pesquisadora. 
Você pode recusar-se a participar da pesquisa em qualquer momento ou retirar o 
seu consentimento se assim desejar, em qualquer fase da mesma, sua recusa não 
trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a Unidade de 
Origem. Após conclusão e aprovação do estudo pela banca examinadora, serão 
divulgados seus resultados em eventos e publicações científicas. Será garantido o 
anonimato dos entrevistados, obedecidos aos critérios éticos de sigilo. Após 05 anos 
todo material gravado nas entrevistas será apagado e descartado do sistema 
eletrônico. 

Caso aceite participar desse estudo, cabe ressaltar, que não haverá nenhuma 
forma de pagamento por sua participação. Você será submetido a uma entrevista 
semiestruturada, elaborada pela pesquisadora e suas respostas serão gravadas em 
aparelho eletrônico, do tipo MP3. 

Não haverá riscos à integridade moral, psíquica ou física dos profissionais 
envolvidos no universo dessa pesquisa. Não haverá riscos físicos, químicos ou 
biológicos no desenvolvimento do estudo que se apresenta. A pesquisa não 
acarretará gastos, os encontros com a pesquisadora serão previamente agendados 
e ocorrerão no próprio ambiente do estudo, no momento da sua permanência no 
setor de infectologia. 

Com essa pesquisa, pretendemos identificar os principais entraves para o 
pleno exercício desses profissionais e propor diretrizes para a implementação de 
uma formação pedagógica permanente que supere esses obstáculos e que os 
capacitem para atuarem como preceptores no cenário do hospital de ensino. 

Caso aceite em participar desse estudo, você receberá, uma cópia desse 
termo, onde constarão telefone e endereço eletrônico da pesquisadora, podendo 
entrar em contato a qualquer momento, para dirimir suas dúvidas sobre conteúdo, 
fases do estudo e sua participação na pesquisa. Neste documento está disponível 
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também, o contato com o Comitê de Ética em Pesquisa correspondente, para dirimir 
as dúvidas relacionadas às questões éticas desse estudo. 

A partir do que foi exposto, neste documento, 
eu,_______________________________________ (nome completo do 
participante); Endereço _______________________________________________; 
RG________________ (documento de identidade), concordo em participar do 
estudo apresentado. Declaro que a pesquisadora me orientou sobre o estudo, sua 
natureza, seus objetivos, duração, benefícios e que não haverá riscos físico, químico 
ou biológico. Esclareci dúvidas acerca da pesquisa que será desenvolvida com a 
minha participação. Recebi uma cópia deste documento, idêntica e assinada. Após 
leitura e compreensão e concordância com o conteúdo deste termo, resolvi 
espontaneamente, assinar, pois aceito participar do estudo que a pesquisadora 
propõe. Sei que a qualquer momento, poderei sair desse estudo e que os dados 
coletados poderão ser examinados por profissionais autorizados pela pesquisadora 
e que meu nome jamais será divulgado. 
Pesquisadora:  
Nome: Rosa Maria Conde Vieira do Carmo 
Contatos: tel. (21)2772-5148/ (21) 7859-5675 
Endereço eletrônico: rosa-conde@bol.com.br 
 

Niterói,____ de ____________ de 2012. 
 

_______________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora  

 
Participante: 

Nome:____________________________________ Data ___/___/___. 
 

Assinatura 
_______________________________________ 

 
Contato do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ HUAP da 
Universidade Federal Fluminense: (21)2629-9000. Ramal 9189 
E-mail: ética@vm.uff.br 

mailto:rosa-conde@bol.com.br
mailto:ética@vm.uff.br
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APÊNDICE 4 – Planejamento/Programação da Oficina 
 

HORÁRIO OBJETIVO ESTRATÉGIA RECURSOS OBSERVAÇÃO

14 h Apresentar os

objetivos da

oficina

Apresentação

pessoal dos

participantes

Favorecer a

relação entre

os

componentes

• Exposição Oral

•Confecção de

crachá pelos próprios

participantes (cada

participante se

apresenta a partir de

um símbolo)

Obra: ‘Campo de

trigo com corvos’ Van

Gogh

Data show

15 portas-

crachás

Papel cartão

branco

cortado nas

dimensões de

9x6cm

Papel e lápis

Sala com

cadeiras em

circulo, 1 mesa

para exposição

dos materiais;

mesa na entrada

da sala

O desenho criado

por cada

participante pode

expressar seus

sonhos e

sentimentos de

forma criativa

 

Campo de trigo com 

corvos, 1890. VAN GOGH

Íris, no Jardim de Monet, 

Monet, 1900-Museu de Orsay, 

Paris 

“A Vinha Encarnada”, VAN 

GOGH, 1888

“Noite estrelada, 1888, Van Gogh-

Museu de Arte Moderna de Nova York
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HORÁRIO OBJETIVO ESTRATÉGIA RECURSOS OBSERVAÇÃO

14:30h

Divulgar os

resultados do

estudo para o

serviço

Apresentação do

2º momento e

objetivos da

dinâmica:

“Conceito, arte, e

criação em

preceptoria”

Discutir os

conceitos de

PRECEPTORIA

utilizados na

pesquisa

Exposição

oral

 Os

participantes

deverão

escolher um

cartão com

uma obra de

arte e

descrever o

que percebe na

obra e

relacionando à

preceptoria

Data show

Cartão de

papel canson

 20 ilustra-

ções de obras

de arte do

movimento

impressionista

Assegurar a

compreensão dos

conceitos pelo grupo

Escolha do material

pelo participante

“A casa amarela”

Van Gogh, 1888

 

 

HORÁRIO OBJETIVO ESTRATÉGIA RECURSOS OBSERVAÇÃO

15 h

Elaboração de

diretrizes para a

preceptoria de

estudantes da

graduação em

enfermagem que

desenvolvem estágio

curricular no DIP

Os

participantes

devem construir

cartazes a partir

das colagens

que represente a

preceptoria e

discursar sobre

a sua produção

Cartões de

Papel

canson

Creon

Caneta

Tesoura

Cola

Revistas

Contará com a

participação 03

enfermeiros, 03

professores de

enfermagem e 04

estudantes da

graduação em

Enfermagem

 Secretário

Coordenador

mediador
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO 2 – Autorização da direção do HUAP para Realização da Pesquisa 

 


