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RESUMO 

 

No cenário da enfermagem obstétrica, a preceptoria instituída, refere-se aos profissionais do 

Sistema Único de Saúde que não são vinculados as instituições de Ensino Superior, porém com 

importante papel na inserção e socialização do pós-graduado no treinamento em serviço. Por 

esse motivo investiga-se como o preceptor de enfermagem obstétrica vivencia a práxis de 

formação e seus desafios, para proposição de diretrizes orientadoras, pois exigências do cuidado 

e suas nuances que vão dando forma a como fazer “preceptoria”, todavia, conversar e trazer à 

tona sua práxis, para configurar o “papel social” e quem sabe, dar corpo e dignidade a essa 

prática Trata-se de pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva, transversal, que foi 

desenvolvida em uma Maternidade Pública do Município do Rio de Janeiro, num encontro, o 

qual utilizou o método World Café junto a 17 preceptores de enfermagem obstétrica da SMS/RJ 

presentes, respeitando-se os aspectos éticos conforme a Resolução 466/12. Assim, fomentou-

se uma rede viva de diálogo colaborativo a fim de responder questões relevantes da práxis dos 

preceptores, o que possibilitou análise de conteúdo dos temas emergentes conforme proposto 

por Bardin. Nesse sentido, os resultados apresentados e a discussão foram construídos a partir 

de unidades de registros referentes ao observado e mediante os discursos das próprias 

preceptoras. Percebe-se que a questão maior é não se ter um desenho da identidade profissional 

desse preceptor e sabe-se que o conhecimento prévio da especialidade é fundamental, mas é 

compreensível, pois estão pela primeira vez discutindo o que vem a ser essa preceptoria e a 

relação com o residente. Admite-se não haver um curso preparatório para a preceptoria em 

enfermagem obstétrica e ainda ela se confunde com vários papéis profissionais. Comentou-se 

a prática pedagógica que realizam de maneira assistemática, das falas se depreendeu o desejo 

de concretude do “papel social”, que de fato o que leva a formar alguém é exercício intrínseco. 

É pessoal, é desafiador, se dá nos processos de conflito da existência profissional e individual. 

Outro ponto de destaque foi que o preceptor é um facilitador da aprendizagem na práxis, às 

vezes, fica sobrecarregado. Precisa-se entender em que proporcionalidade estamos usando ou 

subutilizando esse profissional. Sem receber por isso, excesso de responsabilidade e a saúde 

mental do profissional pode ser atingida, nessa sobrecarga de responsabilidades. Dos contatos 

do World Café percebe-se que esses enfermeiros obstétricos vão cumprir seu papel social, 

implicados nos objetivos do SUS. Lutam para que todos os profissionais que envolvem a 

enfermagem obstétrica realizem pesquisas que criem evidências de posturas exitosas de 

preceptoria e do cotidiano da práxis.  

 

Palavras-chave: Preceptoria, Enfermagem Obstétrica e Educação de Pós-Graduação em 

Enfermagem.  
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ABSTRACT 

 

In the scenario of obstetric nursing, the instituted preceptorship refers to professionals from the 

Unified Health System who are not linked to higher education institutions, but with an 

important role in the insertion and socialization of the postgraduate in on-the-job training. For 

this reason it investigates how the obstetric nursing preceptor experiences the practice of 

training and its challenges, to propose directives as care requirements and their nuances ranging 

forming how to "preceptorship" However, talk and bring to light their practice, to set up the 

"social role" and who knows, give body and dignity to this practice it is a qualitative, 

exploratory, descriptive, cross-sectional, which was developed in a Public Maternity of the 

Municipality of Rio de Janeiro, in a meeting, which used the World Café method together with 

17 obstetric nursing preceptors from the SMS / RJ present, respecting the ethical aspects 

according to Resolution 466/12. Thus, a living network of collaborative dialogue was 

developed in order to answer relevant questions of the preceptors' praxis, which made it possible 

to analyze content of emerging themes as proposed by Bardin. In this sense, the presented 

results and the discussion were constructed from units of records referring to the observed and 

through the discourses of the own preceptors. It is noticed that the biggest question is not 

whether to have a professional identity of the design of this preceptor and it is known that prior 

knowledge of the specialty is important, but it is understandable because they are first 

discussing what comes to be that mentoring and relationship with the resident. It is admitted 

that there is no preparatory course for the preceptor in obstetrical nursing and it is still confused 

with several professional roles. It was commented on the pedagogical practice that they perform 

in an unsystematic way, of the speeches if it deprecated the desire for concreteness of the "social 

role", which in fact what leads to forming someone is intrinsic exercise. It is personal, it is 

challenging, it occurs in the processes of conflict of professional and individual existence. 

Another important point was that the preceptor is a facilitates of learning in praxis, and 

sometimes becomes overwhelmed. We need to understand in what proportionality we are using 

or underutilizing this professional. Without receiving for it, excess of responsibility and the 

mental health of the professional can be reached, in this overload of responsibilities. From the 

contacts of the World Café it is noticed that these obstetrical nurses will fulfill their social role, 

implied in the objectives of SUS. They strive for all professionals involved in obstetrical 

nursing to carry out research that creates evidences of successful preceptory postures and praxis 

daily life. 

 

Palavras-chave: Preceptorship, Obstetric Nurnsing, Education Nursing Graduate 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABRAHUE  Associação Brasileira de Hospitais Universitário Ensino 

BVS   Biblioteca Virtual de Saúde 

CEP   Comitê de Ética e Pesquisa 

CF   Constituição Federal  

CFE    Conselho Federal de Educação 

CNPq    Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNRMS  Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde  

CNS   Conselho Nacional de Saúde 

DCN   Diretrizes Curriculares Nacionais  

EBSERH  Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

EEAAC  Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa 

FABA   Faculdade Bezerra de Araújo 

FIOCRUZ  Fundação Oswaldo Cruz 

GEL   Grupos Estratégicos Locais 

IES   Instituição de Ensino Superior  

IFF   Instituto Fernandes Figueira 

LDBEN  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LILACS   Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde 

MEC   Ministério da Educação 

MEDLINE   Literatura Internacional em Ciências da Saúde 

MS   Ministério da Saúde 

PRONAENF  Programa Nacional de Residência em Enfermagem Obstetrícia 

SCIELO   Scientific Eletronic Library Online 

SIMRN  Saúde Integral da Mulher e do Recém-Nascido 

SMS/RJ  Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro  

SUS   Sistema Único de Saúde  

TCLE   Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UERJ   Universidade do Estado do Rio de Janeiro 



11 
 

 
 

UCL   Universidade Celso Lopes 

UFF    Universidade Federal Fluminense 

UFMG   Universidade Federal de Minas Gerais 

UFRJ   Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UGF   Universidade Gama Filho 

UNIPLI   Universidade Plínio Leite 

UNIRIO  Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

UNIG   Universidade Iguaçu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Quadro 1  Demonstrativo das diferenças de funções em 2018, f. 37 

 

Gráfico 1  Representação do sexo dos inscritos em 2018, f. 50 

 

Gráfico 2  Distribuição da idade dos inscritos em 2018. f.51 

 

Gráfico 3  Representativo do tempo de graduação dos inscritos em 2018, f. 52 

 

Gráfico 4  Representativo do ano de conclusão de graduação dos inscritos em 

2018, f. 53 

 

Gráfico 5  Representativo das instituições de ensino superior em 2018, f. 54 

 

Gráfico 6  Representativo da titulação/qualificação dos preceptores inscritos em 

2018, f.55 

 

Gráfico 7  Representativo do tempo de conclusão da maior titulação em 2018, f.56 

 

Gráfico 8  Representativo do ano de conclusão da maior titulação em 2018, f.57 

 

Gráfico 9  Representativo da Instituição formadora da maior titulação em 2018, f.57 

 

Gráfico 10  Representativo do tempo de experiência profissional em 2018, f.58 

 

Gráfico 11  Representativo do tempo de preceptoria em 2018, f.59 

 

Gráfico 12  Representativo do tempo de docência em 2018, f.60 

 

Gráfico 13  representativo de experiência na gestão acadêmica em 2018, f.61 

 

Gráfico 14  representativo de experiência na gestão assistencial em 2018, f.61 

 

Gráfico 15  representativo de experiência na assistencial a mulher no parto normal 

em 2018, f.62 

 

Quadro analítico 1 Acerca de critérios para a preceptoria em 2018, f.63 

 

Quadro analítico 2 Referente às atividades um preceptor de enfermagem obstétrica realiza 

em 2018, f.65 

 

Quadro analítico 3 Referente às atividades educativas de um preceptor de enfermagem 

obstétrica em 2018, f.68 

 

Quadro analítico 4 Referente às atividades educativas de um preceptor de enfermagem 

obstétrica em 2018, f.70 



13 
 

 
 

SÚMARIO 

 1 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 14 

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA ............................................................................. 14 

1.2  OBJETO DO ESTUDO................................................................................... 23 

1.3 QUESTÃO NORTEADORA ......................................................................... 23 

1.4 OBJETIVOS.................................................................................................... 23 

1.4.1 Geral................................................................................................................ 23 

1.4.2 Específicos....................................................................................................... 23 

1.5 JUSTIFICATIVA............................................................................................ 24 

1.6 MOTIVAÇÃO................................................................................................ 24 

1.7 RELEVÂNCIA............................................................................................... 26 

1.8 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO........................................................ 28 

   

2 REVISÃO DE LITERATURA .................................................................... 29 

2.1 O Contexto da formação.................................................................................. 29 

   

3 METODOLOGIA ......................................................................................... 38 

3.1 Papel Social - Preceptor .................................................................................. 38 

3.2 TIPO DE ESTUDO.......................................................................................... 41 

3.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS E INSTRUMENTO........................... 42 

3.4 CENÁRIO DE ESTUDO................................................................................. 44 

3.5 PARTICIPANTES...........................................................................................   45 

3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS ................................................ 45 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS ...................................................................................... 46 

3.7.1 Riscos .............................................................................................................. 46 

   

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES................................................................. 49 

   

5 PROPOSTA DE DIRETRIZES.................................................................... 73 

   

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................... 84 

   

7 REFERÊNCIAS.............................................................................................. 85 

   

 APÊNDICE...................................................................................................... 90 

   

 APÊNDICE A..................................................................................................  90 

   

 APÊNDICE B................................................................................................... 91 

   

 ANEXOS.......................................................................................................... 92 

   

 ANEXO 1.......................................................................................................... 92 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Nas últimas décadas vivenciamos, no Brasil, inúmeras transformações nas políticas 

públicas e movimentos sociais que promovem ações governamentais no que tange as áreas da 

Saúde e Educação. Uma delas se deu em 1970 que foi a reforma do Currículo Mínimo de 

Enfermagem na qual foram instituídas as modalidades de habilitações em enfermagem nas áreas 

de saúde pública, médico-cirúrgica e obstétrica por meio do Parecer do Conselho Federal de 

Educação (CFE) nº 163/72.  

Porém, ainda em 1975, encontra-se nos anais da V Conferência Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1975) registro relativo ao Programa Nacional de Saúde Materno Infantil que já 

mencionava altas taxas de mortalidade materna e infantil, estabelecendo ação especifica relativa 

aos recursos humanos, dando ênfase ao preparo específico de profissionais de saúde por 

especialidades “imperativa a formação e treinamento continuo de pessoal qualitativa e 

quantitativamente adequada para produção das ações previstas” (idem, p.57).     

Nesse compasso e contexto, de necessidade de especialização de profissionais, surgem 

as primeiras experiências de treinamento em serviço na modalidade de residência no país. 

Apoiadas no modelo de residências médicas eram ofertadas pelos hospitais, sem vinculação 

com Instituições de Ensino Superior e com ausência de legislação educacional 

regulamentadora. Tal fato gerou críticas e desconfianças sobre a qualidade dessas propostas de 

capacitação profissional (JUSTINO et al, 2010).  

Dentre outras profissões da área de saúde, há indícios de que a enfermagem foi a 

segunda profissão a adotar Programas de Especialização na modalidade de Residência. Os 

programas de Residência em Enfermagem (RE) surgiram seguindo o modelo da Residência 

Médica (RM) brasileira, sendo o primeiro criado em 1961, no Hospital Infantil do Morumbi, 

filiado à então Legião Brasileira de Assistência, objetivando o aperfeiçoamento de enfermeiros 

na especialidade de Enfermagem Pediátrica (FEITOSA et al, 2017).  

Em 1979, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) publicou recomendações 

originárias do Seminário sobre Residência, descrevendo a preocupação em colocar a residência 

como modalidade de curso de especialização, aprimorando conhecimentos teóricos e o 

desenvolvimento de pesquisa em enfermagem, mas com ênfase na prática (ABEN, 1994). 

Na década de 80, os programas de RE mantiveram-se sem regulamentação, até que, 

no início da década de 90, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e a ABEn retomaram 
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os estudos sobre o assunto, visando configurar uma proposta de regulamentação dos programas. 

Assim, em 1994, a Comissão Permanente de Educação da ABEn Nacional realizou uma oficina 

intitulada “RE no Brasil” e indicou alterações na forma de formação de especialistas 

(FEITOSA, et. al, 2017). 

Dessa maneira o ensino de enfermagem obstétrica foi vinculado às unidades 

acadêmicas, à figura que se encontra mediando o campo clínico eram enfermeiros contratados 

pelas IES, chamados de supervisores. Após a instituição do Currículo Mínimo de Enfermagem 

pelo Ministério da Educação (MEC), através da Portaria nº 1.721, de 15 de dezembro de 1994, 

pela qual as habilitações em enfermagem foram extintas e a formação de enfermeiras obstétricas 

passou a ser por meio dos cursos de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 

360 horas (PEREIRA E NICACIO, 2014). 

Em 1995 ocorreu o Seminário Nacional COFEN/Conselhos Regionais, em Minas 

Gerais, no qual o Anteprojeto de Lei sobre a RE transformou-se no Projeto de Lei (PL) nº 

2.264/1996 que instituía a RE, como: Curso de Pós-Graduação (Especialização) destinado às 

enfermeiras, sob a responsabilidade de uma Universidade, Instituição de Ensino Superior de 

Enfermagem ou Instituto de Pesquisa, público ou privado, “caracterizado pelo aprofundamento 

do conhecimento científico e proficiência técnica decorrentes de treinamento em serviço, em 

regime de tempo integral”, proposta consistente em seu conteúdo, com a duração mínima de 

dois anos (3.800h), porém tal projeto nuca foi a frente e encontra-se arquivado (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS (BR). PROJETO DE LEI Nº 2.264, 1996).   

Com indicadores ainda altos de morte materna, o governo brasileiro instituiu os 

Centros de Parto Normal (CPN) pela Portaria nº 985, em 5 de agosto de 1999, o que representou 

incentivo para incremento da formação de especialistas em enfermagem obstétrica na 

assistência às mulheres com gestação e parto fisiológicos e cuidados imediato aos recém-

nascidos saudáveis. Uma vez mais surgem críticas sobre as competências desses profissionais 

e se estariam preparados ou não para assegurar assistência de qualidade o parto e nascimento 

(AMORIM e GUALDA, 2011).  

No estado do Rio de Janeiro, a Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (ENF/UERJ) oferece formação de enfermeiras obstétricas desde 1970. 

Inicialmente, por meio da Habilitação em Enfermagem Obstétrica, que era segmento curricular 

complementar ao Curso de Graduação em Enfermagem e a partir do final dos anos de 1990, 

esta formação passou a ser oferecida pelo Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica.  
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Esta mesma instituição fez parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro (SMS/RJ) para a qualificação de enfermeiros estatutários para atuar na assistência pré-

natal e ao parto normal na rede municipal de saúde. A SMS/RJ instituiu então o Programa de 

Qualificação da Assistência Perinatal na Cidade do Rio de Janeiro, em 2002, que estimulava a 

assistência ao parto de baixo risco (risco habitual) por enfermeiras obstétricas e previa a criação 

de 10 Casas de Parto em cada Área Programática do município. Se criou uma Casa de Parto 

Davi Capristano e as demais até 2018 não foram construídas.  

Em 2001 o COFEN estabeleceu os padrões mínimos para o registro do enfermeiro 

especialista na modalidade de RE, resultando na promulgação da Resolução COFEN 259/2001 

em âmbito nacional e para a outorga de títulos de especialista na modalidade de residência 

(COFEN, 2001).  

Para acompanhar os movimentos sócio-político-econômicos de reestruturação da 

saúde pública as diretrizes educacionais no país, dá ênfase ao modelo de formação do 

profissional de saúde para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, a Resolução 

CNE/CES Nº 3, de 2001 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Enfermagem, apontando que a formação seja voltada para perfil de enfermeiro generalista 

com o “Título de Bacharel em Enfermagem”, reforçando formação e preparo de especialista 

pós-graduados.  

Ainda sob muitas críticas a respeito da formação dos especialistas de enfermagem 

obstétrica, o governo financiou 76 cursos de especialização em enfermagem obstétrica, entre 

1999 e 2004, resultando na qualificação de 1.366 enfermeiras obstétricas no país. Esses cursos 

já contemplavam conteúdos curriculares alinhados com a política de humanização ao parto e 

nascimento e destinavam dois terços da carga horária de 460 a 600 h para atividades práticas 

(AMORIM e GUALDA, 2015). 

Então, em 2005, foi promulgada a Lei nº 11.129, que institui o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – ProJovem; criou o Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a Secretaria 

Nacional de Juventude; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.429, de 24 de 

abril de 2002; e dá outras providências. Também foram criadas as residências multiprofissionais 

e em área profissional da saúde que são ordenadas pelos princípios e diretrizes do SUS, e 

compreendem 13 profissões da área da saúde, a saber: Biomedicina, Ciências Biológicas, 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, 

Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional (RESOLUÇÃO CNS 

Nº 287/1998).  
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No sentido de reordenar a formação de recursos humanos para a saúde, no ano de 2009, 

em ação coordenada conjuntamente pelo Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Educação 

(MEC), a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS, instituída 

por meio da Portaria Interministerial nº 1.077, de 12 de novembro de 2009, tem como principais 

atribuições: avaliar e acreditar os programas de Residência Multiprofissional em Saúde e 

Residência em Área Profissional da Saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, 

para atender as necessidades sociais e epidemiológicas locais e regionais brasileiras, credenciar 

os programas de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional da 

Saúde, bem como as instituições habilitadas para oferecê-lo; registrar certificados de Programas 

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

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

A residência, modalidade de formação em pós-graduação latu sensu, caracteriza-se 

por ensino-aprendizagem em serviço, permeado pelos princípios e diretrizes do SUS, sendo a 

integralidade do cuidado um dos referenciais e o trabalho em equipe o princípio operador. 

Implica numa ação de aprender treinando em serviço (PEDREIRA et al., 2013). O grupo 

formador depreende de articulação entre coordenadores, gestores, tutores, preceptores e 

docentes, que traçam uma proposta de ensino-aprendizagem no serviço. 

No tocante a área de atuação da Enfermagem Obstétrica, no ano de 2011, os incentivos 

governamentais foram articulados para atender as demandas do Programa Nacional da Rede 

Cegonha, visando a reordenação da atenção à saúde materno-infantil, garantindo à mulher e a 

criança, o direito ao planejamento reprodutivo, a atenção humanizada à gravidez ao parto e 

ao puerpério, bem como o nascimento seguro e o crescimento e desenvolvimento saudáveis 

(BRASIL, 2011) 

Nessa estratégia governamental, o Programa Nacional de Residência em Enfermagem 

Obstetrícia (PRONAENF), foi instituído a nível nacional pelo MS e MEC. Sua característica é 

ser curso de pós-graduação oferecido pelas Instituições de Ensino Superior (IES), na 

modalidade de residência, perfazendo um total de 5.760 horas, a fim inserir profissionais com 

formação qualificada, fomentando a mudança na atenção obstétrica à mulher e família e, reduzir 

os altos índices de morbimortalidade materna, fetal e de crianças até dois anos de idade 

(BRASIL, 2012).   

A criação do PRONAENF, através do Edital MS/MEC nº 21, de 5 de setembro de 

2012, aprovou as propostas de residência em enfermagem obstétrica de 18 IES, localizadas no 

Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Piauí, Bahia, Ceará, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Minas 
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Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. E, no ano de 2013, houve outra seleção 

de propostas de residência vinculadas às unidades formadoras por meio do Edital nº 28, de 27 

de junho de 2013, publicado pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do 

MS e pela Secretaria de Educação Superior do MEC, com aprovação de IES de outros estados 

da federação, como Goiás e Tocantins.  

Dessa forma, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ), que já 

havia criado e implementado, em 2011, o Programa Cegonha Carioca, pioneiro no Brasil e, 

objetivava humanizar e garantir o melhor cuidado para mãe e para o bebê – desde o pré-natal 

até o parto humanizado e nascimento seguro, aceitou contribuir para a qualificação e 

aperfeiçoamento de enfermeiros na área obstétrica em consonância as novas demandas da 

saúde. Ampliou a parceria com as IES, uma vez que o incentivo para a formação de enfermeiras 

especialistas em obstetrícia, no município do Rio de Janeiro, precede a criação do PRONAENF 

(PEREIRA et al., 2018), disponibilizou unidades de saúde, tanto da rede básica como da rede 

hospitalar como campo clínico de aprendizagem para tais profissionais e solicitou que seus 

profissionais fizessem parte dessa construção.  

Contudo, essas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e da SMS/RJ não tem a 

missão precípua de ensino, como por exemplo os hospitais universitários. Nestes, os 

profissionais que ali atuam sabem do compromisso institucional e o preservam. Tal postura não 

se dá naqueles serviços que não tem tal destinação e nem contam com presença de docentes em 

troca de saberes e de desenvolvimento de atividades educacionais. Encontram-se presentes em 

movimento de residência as seguintes IES: O Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança 

e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), fundado em 1924, é uma unidade de 

assistência, ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), reconhecida em 2006 como hospital de ensino e em 2010 como centro nacional de 

referência pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, a Universidade Federal 

Fluminense, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Estaduais do Rio de 

Janeiro todas ligadas ao PRONAENF.  

Entretanto, no Rio de Janeiro, outras instituições oferecem formação de especialistas 

em enfermagem obstétrica e o cenário dessa formação se dá no município do Rio de Janeiro, 

cuja composição de campo clínico é favorável a aquisição das competências e decorrem do 

oferecimento de recursos materiais e humanos da Secretaria Municipal de Saúde/RJ, desde suas 

instalações, unidades de atenção básica e da rede hospitalar. 
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Fica a cargo da SMS/RJ a indicação de preceptores, enfermeiros obstétricos, 

especialistas, mestre ou doutores, para o acompanhamento do campo clínico do aluno na 

proporção máxima de um preceptor para cada dupla de residentes, cuja carga horária é de 40 

horas semanais e as demais vinte horas semanais se desenvolvem de forma presencial ou 

semipresencial, restrita à composição teórica da academia.  

Nas unidades de saúde é recorrente a figura do supervisor de campo clínico, comum 

aos cursos de graduação de enfermagem, sendo aquele enfermeiro/docente que acompanha os 

alunos em seus estágios curriculares. As IES contratam esses profissionais para dirigir, 

controlar, vigiar, cuidar de tudo, se responsabilizando pelas ações dos acadêmicos, visando 

adquirem competências de maneira segura, guarda, portanto, relação direta com a academia 

(BOTTI, 2008). 

Na modalidade de ensino residência, para que seja implementada e estabelecida de 

forma efetiva nos diversos cenários de prática do SUS, quer seja à atenção básica e até na alta 

complexidade, se faz necessária a participação dos próprios profissionais inseridos nos serviços 

de saúde, e esses são denominados preceptores (SILVA, 2017). Entretanto, mesmo nos cursos 

de residências anteriores ao PRONAENF não se tinham delimitado e diferenciado as 

respectivas funções de tutores, preceptores e docentes na formação de especialistas de 

enfermagem., cuja aparente concepção de preceptoria se dá pela continuidade identificadora de 

um grupo de profissionais que se destaca pelo que apresenta quando cuida de mulheres no ciclo 

grávido puerperal. 

Seltenreich (2017) corrobora com o conceito de preceptoria em enfermagem, 

afirmando que esta é uma prática desempenhada pelos enfermeiros dos distintos serviços de 

saúde do Brasil, e intitula-se como preceptor, àquele enfermeiro que acompanha, supervisiona, 

coordena, ensina e aprende com os estudantes no seu cotidiano da assistência à saúde.  

O Ministério da Saúde conceitua a preceptoria a saber:   

  

Função de supervisão docente-assistencial por área específica de atuação ou de 

especialidade profissional, dirigida aos profissionais da saúde com curso de graduação 

e no mínimo três anos de experiência em área de aperfeiçoamento ou especialidade 

ou titulação acadêmica de especialização ou residência, que exerçam atividade de 

organização do processo de aprendizagem especializado e de orientação técnica aos 

profissionais ou estudantes, respectivamente em aperfeiçoamento, ou especialização 

ou em estágio ou em vivência de graduação ou extensão (2005, p.2) 

 

As Diretrizes Gerais para os Programas de Residência Multiprofissional e em 

Profissional de Saúde (2012) estabelecem que o profissional de saúde necessita ter formação 
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mínima de especialista na área a qual esteja atuando como preceptor, sendo imprescindível ter 

vinculação à instituição formadora ou executora. Ele deve estar presente no cenário de prática, 

exercendo a supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos residentes nos serviços 

de saúde onde se desenvolve o programa. 

No exercício da preceptoria, Oliveira et al. (2014) acrescenta que a construção da 

identidade do preceptor deve perpassar as dimensões da gestão, atenção e educação, extraindo 

um conjunto de capacidades imprescindíveis ao exercício da prática da preceptoria. Espera-se 

que o preceptor seja capaz de orientar a organização das práticas voltadas à construção de um 

cuidado integral, eficiente, efetivo e seguro, além de articular o trabalho e a educação, sendo 

agente de mudanças nos cenários de práticas educativas e de cuidado, e por fim, seja facilitador 

dos processos de aprendizagem, do pensamento crítico e reflexivo do recém-graduados. 

No cenário da preceptoria em enfermagem obstétrica, não havia modelos e nem havia 

cursos preparatórios para tal fim, sequer experts sobre essa práxis1, quando se iniciou tal 

movimento de formação no município do Rio de Janeiro. Os cursos de pós-graduação optavam 

por contratar profissionais, na qualidade de enfermeiro/docentes para qualificar outros 

profissionais. Entretanto, como a proposta de residência é levar o profissional a adquirir 

competências, observando e fazendo sua aprendizagem específica, numa ação contínua e 

ininterrúpta no e para o processo de trabalho, os profissionais das unidades da SMS/RJ, 

participantes do Programa Nacional de Enfermagem Obstétrica (PRONAENF) entenderam 

como desafio e assumiram tal papel, trazendo mesmo em cenários diversos tônicas de atividades 

de preceptoria que dá sentido e unicidade aos princípios de humanização no parto e nascimento. 

Dessa forma, as unidades assistenciais que não tinham missão de ensino, passaram a 

receber profissionais para qualificação e aperfeiçoamento, tendo que eleger enfermeiros/ 

preceptores que os acompanhassem nessas modalidades de ensino. Muito embora a práxis – da 

preceptoria se configure ao longo dos processos de ensino aprendizagem, isso não foi objeto de 

preparo de enfermeiros obstétricos que militavam nas maternidades públicas da SMS/RJ, eles 

foram nomeados e cadastrados no MEC ou nas IES, assumindo, por desejo e esforço próprio, 

um desafio cotidiano de formar e instrumentalizar o profissional em sua especificidade e 

capacitar-se para exercer a preceptoria.  

                                                           
1 Práxis é uma palavra com origem no termo em grego praxis que significa conduta ou ação. Corresponde a 

uma atividade prática em oposição à teoria, isto está presente na vida daquele que se propõe a assumir uma postura 

crítico-reflexivo a respeito de suas próprias experiências, fazendo uma leitura de mundo que beneficie as propostas 

de atividades que tenham a prática como ponto de partida e de chegada.  

LIMA, Maria S. L. e SALES, Josete de O. C. B. Aprendiz da prática docente - a didática no A práxis docente. 

Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2002. 
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O preceptor tem o importante papel de desempenhar a formação dos profissionais de 

saúde, seja pelo exemplo prático de suas ações no serviço, seja pela supervisão/orientação 

dedicada aos especializandos em treinamento em serviço nas unidades de saúde (RIBEIRO, 

2011).  

É desejável que o preceptor esteja apto a planejar estratégias capazes de permitir aos 

seus educandos a articulação de teoria e prática, de superar lacunas do conhecimento, de 

assumir responsabilidade com o serviço e comprometer-se com o paciente, ele precisa estar 

sempre atento às oportunidades educativas que a assistência oferece (idem, 2011). 

No ensino de enfermagem, deve-se evitar a desarticulação entre formação e realidade. 

Silva et al , (2013) dizem que o preceptor é “um elemento essencial, pois, do ambiente de 

trabalho, da característica e perfil da clientela assistida, da realidade local onde o serviço está 

inserido, das dificuldades operacionais, de como realizar as atribuições de enfermagem exigida 

para cada caso dentro do contexto, é ele quem pode dar respostas reais”. O enfermeiro 

preceptor, por sua vez, deve estar em plena consonância com as demandas éticas, sociais e 

legais, a fim de executar com pertinência seu papel. Tal profissional tem a oportunidade de 

contribuir para a ampliação da visão dos alunos para além de simples técnicas, atua como 

mediador da contextualização do trabalho, que não só executam, mas também podem entender, 

planejar e avaliar, a partir de um processo reflexivo, ser capaz de tomar condutas a partir da 

experiência da prática assistencial e gerencial (COSME, 2013). 

Nessa perspectiva, para Silva et al (2013), o preceptor é o profissional, com vínculo 

empregatício no serviço de saúde, que participa diretamente da supervisão e orientação dos 

alunos para a construção de saberes. Logo o enfermeiro preceptor é considerado um agente de 

formação e transformação, desempenha o papel de facilitador do processo de ensino-

aprendizagem a fim de contribuir para a melhoria da qualidade da formação e qualificação do 

futuro profissional. 

Ao mesmo tempo em que presta assistência aos usuários, exercendo sua função 

assistencial, desenvolve atividades de ensino quando promove à aprendizagem significativa, 

que requer a aproximação do ensino, objeto de estudo, à prática cotidiana.  Koifman e Saippa-

Oliveira (2014) corroboram com essa temática, quando afirmam que o processo de aprender é 

desencadeado por uma dificuldade identificada no cotidiano e que os agentes desse processo 

precisam fazer uso de seus saberes prévios para identificar a gênese dos problemas e serem 

capazes de ordenar questões que permitam a busca de novos sentidos e significados para os 

fenômenos descobertos. 
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O profissional enfermeiro que se compreende preceptor desenvolve a práxis da 

especialidade profissional. Para que este possa oferecer cuidado de qualidade em saúde, é 

necessária completa adesão à realidade assistencial. E, cabe ao preceptor criar as condições 

necessárias para que elas sejam implementadas de maneira satisfatória durante o processo de 

aprendizagem.  

Nesse contexto, a preceptoria se inscreve como uma das dimensões que demandam 

construção e aprendizagem na perspectiva de fortalecer a formação de residentes em saúde em 

consonância com os princípios do SUS e o que se observa, ainda que empiricamente, é que os 

preceptores não têm clareza de seu papel no tocante aos objetivos a serem alcançados pelos 

residentes nas atividades práticas e desconhecem, por vezes, como atuar com alunos de cursos 

de pós-graduação. Quanto as possibilidades de troca de saberes, métodos e avaliação têm 

critérios estabelecidos pelos cursos, mas muito da experiência individual e diferentes 

concepções de educação, ensino, preparo, atravessam o processo de “fazer” preceptoria, 

necessitando, portanto, de um sentido, de uma direção, de diretrizes. 

Acredita-se que uma reflexão acerca do processo de desenvolvimento e acurácia da 

preceptoria de enfermagem obstétrica, sobre sua práxis na formação favoreça a compreensão 

quanto a esse contexto de ensino – aprendizagem, que é ininterruptamente tensionado por 

diversas forças, oriundas de diferentes instâncias (escola/hospital/sociedade) e mediadas por 

múltiplos atores (alunos/gestores/equipe/paciente/família) - mas também e, principalmente, 

poderá levar os preceptores a se perceberem importantes na qualificação e aperfeiçoamento de 

profissionais. 

Admite-se que este estudo, ao ouvir os preceptores, a partir de suas vivências, poderá 

fazer reflexão sobre tal temática, discutir aspectos que envolvem o exercício da preceptoria, 

deixando diretrizes como contribuição para a práxis, na realidade assistencial e no âmbito da 

formação. 

Dessa forma, na reflexão sobre essa temática - preceptoria, estabeleceu-se o seguinte 

questionamento: Das vivências dos preceptores de residências de enfermagem obstétrica da 

rede pública da SMS/RJ pode-se extrair diretrizes para a práxis da preceptoria?   
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1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

A práxis do preceptor de enfermagem obstétrica construindo proposta de diretrizes 

norteadoras. 

 

1.3 QUESTÃO NORTEADORA 

 

O que o preceptor de enfermagem obstétrica da SMS/RJ revela, a partir de sua 

vivência, que possibilite a construção de diretrizes para a práxis dessa preceptoria? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Geral- Conhecer a vivência da práxis de preceptoria dos enfermeiros obstétricos da 

SMS/RJ para a construção de diretrizes gerais orientadoras.  

 

1.4.2 Específicos 

• Caracterizar os preceptores de enfermagem obstétrica do município do Rio de Janeiro;  

• Descrever a vivência do enfermeiro no exercício da preceptoria de enfermagem 

obstétrica;  

• Analisar a práxis dessa preceptoria, visando elaborar diretrizes para a orientação de 

preceptores de enfermagem obstétrica. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

A formação e a qualificação de profissionais para atuar na área da saúde no Brasil vêm 

ganhando destaque, como um dos grandes desafios à efetiva implantação do (SUS), pelos 

profissionais, gestores e educadores em saúde. Como o ensino e formação de profissionais se 

dá no SUS e para o SUS, urge dar sentido, dar diretriz, apontar congruências de preceptoria de 

enfermagem obstétrica. 

As tendências voltadas para a formação do profissional enfermeiro com habilidades 

que vão além dos aspectos técnicos, constituem grande desafio não somente para as instituições 

formadoras, como também para o crescimento e a afirmação da profissão no contexto social 

que se delimita. Faz-se necessário investir na compreensão e no aprofundamento dessa temática 
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para que se possa, a partir de então, evidenciar a formação de profissionais comprometidos com 

o desenvolvimento do saber ser e fazer em enfermagem (RODRIGUES, 2012). 

Muitas têm sido as iniciativas desenvolvidas no campo da educação dos profissionais 

em saúde, tanto governamentais como da sociedade civil organizada, e de maneira geral, 

durante estes anos tiveram como foco central a reorientação da formação na saúde. Nesse 

sentido, é importante destacar, no âmbito dos Ministérios da Saúde e da Educação, o 

lançamento de programas de incentivo às mudanças curriculares para formação e qualificação 

de profissionais no âmbito do SUS. 

Admite-se que este estudo contribuirá para a compreensão da assistência adotada no 

modelo de atenção à mulher no periparto, trazendo possibilidades de inovações e descobertas 

de aplicação de cuidados na assistência obstétrica oferecida pelos enfermeiros obstétricos no 

Brasil a partir da práxis da preceptoria. 

Esta proposta de pesquisa se insere no Grupo de Pesquisa CNPq Saúde Integral da 

Mulher e do Recém-Nascido SIMRN/UFF CNPq, do Departamento de Enfermagem Materno-

Infantil e Psiquiátrica da EEAAC/UFF, na linha de pesquisa de no 1 - Atenção à saúde dos seres 

humanos, no ciclo vital, nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde. Ademais faz parte da linha 

de formação docente interdisciplinar par o SUS do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde. 

Nesta linha propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família e 

comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar e na formação profissional. O 

processo do cuidar e a formação profissional a partir do uso de tecnologias que gerem produção 

de conhecimento e promoção da saúde. Com este estudo pretende-se assistência digna à 

sociedade, melhorando a relação profissional-cliente no que se refere à saúde da mulher e a 

promoção da saúde da população feminina em comparação com outros modelos de atenção 

obstétrica à mulher no periparto.  

 

1.6 MOTIVAÇÃO 

 

Minha paixão pela obstetrícia nasceu ainda na graduação em enfermagem, em um dos 

campos de estágio supervisionado, quando tive a oportunidade de presenciar, pela primeira vez, 

um nascimento por via vaginal, foi mágico e avassalador. Mesmo aquele acontecimento, que 

mudaria a minha vida por completo, ter ocorrido em cenário hostil, com uma assistência 

obstétrica ainda pautada no modelo biomédico, repleto de intervenções desnecessárias, dotado 

de violência obstétrica, ainda assim, meu coração transbordava de amor e felicidade. Foi ali que 
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tive a minha primeira epifania e compreendi que gostaria de ser aquela pessoa, que estava 

naquele lugar privilegiado, presenciando o milagre da vida acontecer, o nascimento de uma mãe 

e uma família acrescer.  

Então, surgiu em mim a necessidade de ajudar a mudar aquele cenário, de orientar e 

empoderar aquelas mulheres que estavam naquele panorama de fragilidade, passividade e 

subordinação, afinal elas que são as protagonistas da cena. Em 2010, fui agraciada com a 

aprovação no curso de especialização em enfermagem obstétrica, modalidade residência e 

observando o cotidiano de minhas preceptoras e os desafios de ensinar, supervisionar e prestar 

assistência com excelência, uma vez que suas práticas eram norteadoras para a qualificação de 

profissionais, servindo de modelo ao que deve ser incorporado ou abolido para a formação do 

ser e fazer enfermagem obstétrica e garantir o assistir à gestante com qualidade e segurança.  

Posteriormente, vi-me na qualidade de enfermeira especialista, em plena assistência 

ao parto e nascimento em uma maternidade pública, localizada na zona oeste, no município do 

Rio de Janeiro, inaugurada em 2012, após a adesão e implementação da Rede Cegonha Carioca 

no munícipio, a fim de absorver as demandas assistenciais daquela região tão populosa e tão 

carente em termos de recursos financeiros.  

Inicialmente a maternidade não foi desenhada com o intuito de ser uma instituição de 

ensino em serviço, porém, após seu primeiro ano de funcionamento, houve uma articulação da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro (SMS-RJ), com as instituições 

de formação de nível superior, conforme preconizado pelo PRONAENF e a estratégia Rede 

Cegonha.  

No caso específico dessa maternidade, a parceria foi instituída com dois programas de 

residência de enfermagem obstétrica, sendo um o programa da Universidade Federal 

Fluminense e o outro do Instituto Fernandes Figueira. 

Nesse contexto, nós enfermeiros do corpo clínico de enfermagem obstétrica desse 

cenário nos vimos na situação de campo de prática para o ensino desses programas de residência 

e recebemos a função da preceptoria.  

Conforme Cavalheiro e Guimarães (2011), os serviços públicos de saúde que integram 

o SUS, são contribuintes para o ensino e pesquisa, uma vez que se constituem campos de prática 

para a articulação do SUS com o ensino superior, no intuito de melhorar a qualidade da 

assistência prestada à população, ressaltando que é no cotidiano dos serviços de saúde que o 

conhecimento ganha significado. 
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Então, deparei-me com o exercício da preceptoria, que compreende não só o domínio 

do conhecimento clínico, mas também as capacidades de transformação da vivência do campo 

profissional em experiências de aprendizagem, sem ter uma formação pedagógica específica 

para esse fim, acabaram por esbarrar em dificuldades ímpares, atuando de maneira bastante 

intuitiva e reproduzindo a experiência que vivi em minha própria formação.  

Ao assumir a Coordenação de Enfermagem do Complexo Obstétrico dessa 

maternidade, passei a ordenar e supervisionar as enfermeiras obstetras e também preceptoras 

de enfermagem da unidade, tomando ciência de suas angústias e desafios em nossas reuniões. 

A partir desta troca de experiências e do meu amadurecimento profissional, despertei-me a 

desenvolver estratégias para qualificar e aprimorar a práxis de formação neste campo de ensino. 

 

1.7 RELEVÂNCIA 

 

Este estudo propõe contribuir para a enfermagem obstétrica pois, admite-se que ao 

refletir acerca das práxis de formação da preceptoria vivenciada pode trazer à tona as 

possibilidades e os desafios que os enfermeiros têm em seu cotidiano nos campos clínicos. Ao 

dar luz ao que se faz e como se faz as reflexões apontarão caminhos a seguir e maneiras exitosas 

de se fazer preceptoria. 

Para os preceptores de enfermagem obstétrica dar-se-á voz a eles, valorizando-os como 

partícipes com papéis reconhecidos na produção cientifica, pela qualificação de profissionais. 

Já que são tidos como pessoas do serviço e não recebem gratificações financeiras e nem ajustes 

facilitadores em seus processos de trabalho/preceptoria. Porém, muitas das vezes, as pesquisas 

realizadas pelos profissionais em suas conclusões de curso exigidos pela academia, são 

construídos pela vivência dos preceptores que ao refletirem as práticas assistenciais sinalizam 

para os profissionais, estudantes, questões para a melhoria da realidade.  

Admito que meu desenvolvimento pessoal, como preceptora, ocorrerá no sentido de, 

ao final do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde, estar fortalecida em meu papel junto 

aos programas de residência ligados à unidade de saúde na qual me encontro inserida e, poder 

contribuir para o aprimoramento de outros preceptores, melhorando suas práxis pedagógicas.  

Tal temática é relevante tendo em vista que na busca inicial do estado da arte verificou-

se lacunas na produção científica. Realizou-se revisão integrativa por meio de busca por 

publicações no portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde), MEDLINE (Literatura 
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Internacional em Ciências da Saúde) e na e na biblioteca eletrônica de acesso livre, e no 

repositório SCIELO (Scientific Eletronic Library Online). 

Como estratégia de busca foram utilizados os seguintes descritores DeCS: Preceptoria, 

Enfermagem Obstétrica e Educação em Enfermagem de Pós-Graduação e Mesh: Preceptorship, 

Obstetric Nursing, Education, Nursing, Graduate. Optou-se por adotar o operador booleano 

and, pois expõe apenas artigos que contenham todos os descritores ou palavras chaves 

digitadas, limitando a amplitude da pesquisa. 

Inicialmente foi feita de associação dos descritores Enfermagem Obstétrica and 

Preceptoria, foram localizados 10 (dez) publicações, após leitura e análise 07 (sete) publicações 

não se encaixavam na temática da pesquisa. Logo, aproveitamos 03 (três) publicações. 

Na pesquisa com os descritores Enfermagem obstétrica and Educação de pós-graduação 

em enfermagem, foram encontrados 09 (nove), nenhum foi selecionado, para aproveitamento 

no estudo. Quando se utilizou os descritores Educação de pós-graduação em enfermagem and 

preceptoria, foram localizados 22 (vinte e duas) publicações para análise e leitura, e novamente 

nenhum artigo foi selecionado. Na associação dos descritores Educação de pós-graduação em 

enfermagem and preceptoria and enfermagem, não foi encontrado nenhuma publicação com 

texto completo. 

Entre as três publicações analisadas, a primeira era uma dissertação, produzida e 

publicada no Rio de Janeiro/Brasil e as outras duas foram produzidas e publicadas pelo Colégio 

Americano de Enfermeiras-Parteiras, nos Estados Unidos da América. Quanto à formação 

acadêmica dos autores, observou-se que a maioria são enfermeiros. Com base nos resultados, 

muitos desses profissionais são professores de Instituições de Ensino, tanto pública como 

privada, incluindo docentes e discentes da graduação, pós-graduação e mestrado.  

O levantamento do estado da arte revelou reduzida produção científica sobre a temática, 

artigos com muito tempo de publicação e diversos artigos indisponíveis indexados nas bases de 

dados. Pode-se inferir que a busca necessita ser ampliada e que a temática sugere 

desenvolvimento de pesquisa na área e que a formação profissional e o ensino em enfermagem 

obstétrica devem ser revistos dentro desta perspectiva.  
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1.8 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO  

 

Como forma didática de apresentação estabeleceu-se a seguinte composição:  

Capítulo 1 - traz a introdução ao estudo, justificativa, relevância, no qual apresenta-se 

a temática, a fim de familiarizar o leitor ao assunto, explicitação dos conceitos iniciais acera da 

práxis da preceptoria, a questão norteadora, os objetivos e o produto que se deseja alcançar, a 

justificativa e sua inserção no núcleo e linha de pesquisa;  

Capítulo 2 - realiza-se revisão narrativa da temática de preceptoria de enfermagem 

obstétrica e seus atos regulatórios;  

Capítulo 3 - apresenta-se a opção metodológica e sua abordagem que propiciaram o 

levantamento das vivencias, a descrição dos elementos fundamentais para elaboração das 

diretrizes; 

Capítulo 4 - apresenta os resultados e as narrativas que compuseram o escopo das 

diretrizes como resultados, a análise e discussão da temática procurando facilitar didaticamente 

a exposição dos achados e a necessária teorização dos mesmos, utilizando-se os autores da 

revisão narrativa e dos documentos regulatórios. 

Capítulo 5 - apresenta as diretrizes propostas como produto desse estudo e, sua 

conclusão. 

Capítulo 6 – considerações finais.  

Capítulo 7 - o referencial bibliográfico utilizado. 
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2 REVISÃO NARRATIVA DA TEMÁTICA 

 

2.1 O CONTEXTO DA FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS 

 

Os cursos de residência iniciaram-se no ano de 1889, nos Estados Unidos da América, 

por Willian Malested sob nova modalidade de ensino que objetivava a complementação da 

formação teórico-prática de médicos recém-formados (LOPES, 1998, p.185). Portanto, essa 

modalidade era vista como “complementação teórico-prática”.  

Em 1961 surgiu a residência de enfermagem no Brasil, no Hospital Infantil do 

Morumbi São Paulo, com o “objetivo implícito de complementar a formação do enfermeiro 

recém-graduado, observando o mercado de trabalho” à finalidade era o aperfeiçoamento em 

Enfermagem Pediátrica.  

Distintas modificações curriculares ocorreram ao longo do século XX e, os conteúdos 

referentes à enfermagem obstétrica sempre estiveram presentes. Na década de 70, aconteceu a 

reforma no Currículo Mínimo de Enfermagem, por meio do Parecer do Conselho Federal de 

Educação nº 163/72 (BRASIL, 1972) no qual deu ênfase à assistência materno-infantil. Os 

cursos de enfermagem ofereciam seus títulos, após o discente ter completado o ensino superior, 

com os dizeres “Bacharel em Enfermagem e Obstetrícia”. Pois, havia uma carga horária maior 

destinada a essa área de conhecimento. Após serem estabelecidas as modalidades de 

habilitações em enfermagem, nas áreas de enfermagem médico-cirúrgica, enfermagem em 

saúde pública e enfermagem em obstetrícia, com caráter de pós-graduação, começaram a ser 

expedidos diplomas apenas de “Bacharel em Enfermagem”. A época as habilitações tinham 

cargas horárias acima de 360 horas e cada IES desenhava o projeto pedagógico oferecendo 

aprofundamento na área escolhida tornando os profissionais habilitados com status de 

especialistas. 

No ano de 1986, ocorreu a publicação da Lei n. º 7.498 de 25 de junho de 1986, que 

instituiu o exercício profissional da enfermagem, regulamentado pelo Decreto-Lei n. º 94.406, 

de 08 de junho de 1987. Então, as atribuições dos diferentes profissionais de enfermagem foram 

determinadas e estabeleceu-se as diferenças entre os profissionais da área, inclusive o art. 6º, 

inciso II afirma que “são enfermeiros: o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de 

enfermeira obstétrica, conferidos nos termos da lei (BRASIL, 1986b)”.  

Ainda na década de 80, aconteceram dois eventos marcantes para o cenário das políticas 

de saúde. Em 1986 aconteceu a 8° Conferência Nacional de Saúde, espaço de debates e 
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decisões, no qual foi ressaltada a necessidade da reforma sanitária brasileira e nela determinado 

o novo conceito de saúde. A proposta de criação Sistema Único de Saúde (SUS) impulsionou 

a consolidação da saúde como direito constitucional no Brasil (BRASIL, 1986a). Assim, no ano 

de 1988, foi a promulgada a Constituição Federal, que no art. 196 garante que: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988, p. 99). 

 

A primeira Residência em Enfermagem, com características de especialização, surgiu 

na Bahia em 1973, na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Escola, em parceria com a 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, com o objetivo de tornar o 

enfermeiro especialista na área médico-cirúrgica. Há relatos que durante a década de 70 foram 

criados sete cursos: Universidade Federal de Pernambuco (1974); Universidade Federal 

Fluminense (1975); Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (1976); 

Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz e Hospital Barros Barreto no 

Pará (1977) e Universidade Federal da Paraíba e Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(1970) (CYLINDRO et al, 2000).  

Ao final da década de 70, a residência apresentava-se como uma das mais recentes 

alternativas adaptadas para o aperfeiçoamento e qualificação do enfermeiro, carecendo apenas 

de regulamentação. Contudo, na ausência de um órgão que regulamentasse e/ou fiscalizasse a 

implementação deste programa, ele foi expandindo-se timidamente até haver proliferação 

destas modalidades de capacitação. Assim, no Rio de Janeiro, como no restante do país, a 

residência em enfermagem foi desenvolvida sob os moldes de treinamento em serviço, havendo 

dimensões de áreas técnicas, como enfermagem médico-cirúrgica, materno-infantil e saúde 

pública, dentre outras. 

O processo de formação em enfermagem sofreu diversas mudanças que têm 

acompanhando as exigências das políticas de educação e de saúde, bem como as demandas do 

mercado de trabalho de cada época. E, nesse contexto, destaca-se como fator relevante o aspecto 

da formação do educador que atua formando os profissionais que desempenham atividades 

nesta importante área profissional. Logo, novas diretrizes curriculares conducentes aos ideais 

da reforma sanitária e de uma melhoria na formação profissional, foram propostas no ano de 

1994, com a publicação da Portaria nº 1.721, de 15 de dezembro, determinando a reformulação 
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do currículo para o curso de enfermagem, estabelecendo os mínimos e o aumento da carga 

horária do curso de enfermagem (BRASIL, 1994). 

Posteriormente, em 1996, com instituição da Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), foi prevista uma nova reestruturação dos cursos de graduação 

no país, com a extinção dos currículos mínimos e a adoção de diretrizes curriculares específicas 

para cada curso, pode-se considerar como um valioso instrumento político da educação 

brasileira (BRASIL, 1996).  

Durante a década de 70, os estados de Pernambuco, Paraíba, Pará e Rio de Janeiro 

também ampliaram a proposta de treinamento em serviço com novos programas de residência 

em enfermagem no país (BARROS e MICHEL, 2000). 

Finalmente, após grandes debates sobre a temática estabelecida pelas LDBEN, no ano 

de 2001, foram homologadas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para nortear o 

processo de formação em Enfermagem, por meio da Resolução CNE/CES nº 3 (2001), que faz 

referência ao exercício da profissão, o profissional enfermeiro deve deter formação pautada no 

modelo generalista, humanista, crítico e reflexivo o que corrobora a obtenção da qualificação e 

o desenvolvimento de competências primordiais como comunicação, liderança, administração, 

gerenciamento e educação permanente. Além disso, as DCN também apontam que o enfermeiro 

poderá ser licenciado em Enfermagem e, dessa forma, estará capacitado para atuar tanto na 

educação básica quanto na educação profissional de enfermagem (BRASIL, 2001).  

De acordo com a essa resolução, o Curso de Graduação em Enfermagem deve ter um 

projeto pedagógico construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem 

e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. O 

objetivo das DCN é levar os alunos a aprender a aprender, que engloba aprender a ser, aprender 

a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, garantindo a capacitação de profissionais 

com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção, a qualidade e 

humanização do atendimento prestado aos indivíduos, às famílias e às comunidades. (BRASIL, 

2001).  

Portanto, com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Enfermagem, 

as escolas foram estimuladas e direcionadas para a revisão e adequação de suas propostas 

pedagógicas. (BRASIL, 2001). 

A proposta era que a construção do conhecimento do profissional deveria acontecer 

no campo da prática, no dia-a-dia das atividades profissionais, cuja necessidade desvelaria as 

problemáticas carentes de reflexão. Para tanto, o profissional deveria alicerçar-se em programas 
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de educação, como educação contínua ou continuada, educação permanente, reciclagem, 

capacitação, aperfeiçoamento, treinamento e motivação (CECCIM; ARMANI; ROCHER, 

2002). 

Nesse contexto de mudanças, no cenário da formação educacional em saúde e, no 

cenário da enfermagem obstétrica, o governo desenvolveu ações em prol da formação e da 

qualificação profissional na área da saúde, com base nos princípios do SUS, criando a 

Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional de Saúde e a Comissão Nacional 

de Residência Multiprofissional em Saúde, vinculadas ao Ministério da Educação e Saúde, 

instituindo regulamentações para cursos na modalidade de residência (BRASIL, 2005b).  

Embora existisse a possibilidade de formação de enfermeiras obstétricas por meio das 

habilitações, durante os anos 70 e 80, essas profissionais se depararam com impedimentos 

institucionais para a atuação na assistência direta ao parto normal, devido à inexistência de 

incentivo político, o que produziu uma redução no quantitativo profissional, contribuindo 

indiretamente para consolidação da hegemonia do modelo assistencial centrado na figura do 

médico, totalmente intervencionista e medicalizado (PEREIRA, 2007).  

Na perspectiva do papel social e do cuidado pautado na integralidade do sujeito, o 

processo educativo, deve permear o campo da ética e da moral. Logo os conceitos de 

desenvolvimento da competência moral e da responsabilidade ética devem ser trabalhados no 

campo clínico, pois o exercício da enfermagem engloba o uso consciência e liberdade, valores 

e responsabilidades, que se encontram inseridos como significados atribuídos socialmente ao 

fazer do profissional enfermeiro (FREITAS et al, 2010).  

Os fundamentos éticos da ação do enfermeiro seja ele na função de gestão, educação 

ou assistencial, devem pautar toda a sua ação, auxiliando-o na percepção, nas suas escolhas e 

nas tomadas de decisão, conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

É no decurso das políticas públicas vigentes, no ano de 2012, o Ministério da Saúde 

(MS) em parceria com o Ministério da Educação (MEC) promoveu incentivo à formação de 

enfermeiras obstétricas, por meio da criação do Programa Nacional de Residência em 

Enfermagem Obstétrica (PRONAENF). Esses cursos possuem vinculação com instituições de 

ensino, o que lhes garante a certificação das enfermeiras especialistas para o exercício 

profissional (BRASIL, 2012). 

Com os altos índices de morbimortalidade materna fez se necessária uma mudança de 

modelo assistencial no campo obstétrico. Gradualmente, o modelo de parto humanizado foi 

ganhando significado científico, uma vez que estudos foram evidenciando as iatrogenias 
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associadas ao modelo intervencionista. A assistência ao parto hospitalar, realizada antes 

prioritariamente por médicos, passa a ser compartilhada com enfermeiros, profissionais que 

dominam a arte do cuidado. Nasce nesse momento, uma nova ciência do cuidado, focada na 

assistência perinatal humanizada. Dessa forma as tecnologias de cuidado foram desenvolvidas 

e aprimoradas no intuito de qualificar essa assistência e garantir a segurança do binômio no 

processo de parto e nascimento. 

E no que se refere à vivência cotidiana da maternidade, a formação profissional 

qualificada é necessidade imperiosa para o cenário assistencial do SUS e o estabelecimento de 

espaços de reflexão e a compreensão dos significados da maternidade, da integralidade do 

cuidado e estímulo à autonomia e protagonismo dos sujeitos devem ser estimulados. Pois a 

gestação e o parto são eventos singulares, devido à unicidade desse acontecimento, sendo 

apontada como uma das experiências humanas mais expressivas devido ao seu importante 

caráter sociais, por envolver vários agentes do segmento da sociedade e não somente a mãe e o 

pai, como também a família, a comunidade e os profissionais de saúde (KOIFMAN E SAIPPA-

OLIVEIRA, 2014).  

Nesse contexto, a formação de enfermeiras obstétricas passa a ocorrer por meio dos 

cursos de pós-graduação lato sensu (PEREIRA, 2013). E a Residência em enfermagem surge 

como modalidade de ensino de pós-graduação latu sensu, caracterizada pelo desenvolvimento 

de competências éticas e técnico-científicas, decorrentes de treinamento em serviço, designada 

aos profissionais enfermeiros (COFEN, 2014). 

Os cursos de residência do PRONAENF são vinculados às instituições educacionais 

de nível superior, garantindo à certificação necessária as enfermeiras para exercerem a profissão 

como especialistas, conforme as prerrogativas estabelecidas na Lei do Exercício Profissional nº 

7.498/86, bem como para atender as legislações que regulam o ensino de pós-graduação lato 

sensu no país. Essa modalidade de ensino com treinamento prático em serviço constitui espaços 

para a formação de profissionais para o SUS, pois tem potencial para qualificar enfermeiras 

com habilidades técnicas para os cuidados baseados nos princípios da humanização e nas 

evidências científicas.  

Esse programa ministerial visa à capacitação de enfermeiras especialistas para o 

cuidado integral à saúde da mulher no âmbito da saúde reprodutiva; na assistência pré-natal, no 

parto, nascimento e puerpério, com a inclusão da rede de apoio social da mulher em todas as 

etapas da assistência. Este cuidado deve ser pautado no uso das boas práticas, mediante as 

evidências científicas e nas diretrizes SUS, com vistas às recomendações do Programa Rede 
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Cegonha, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e Pacto pela redução da 

Mortalidade Materna e Neonatal (LIMA et al, 2015). 

Nele o preceptor tem a responsabilidade de contribuir para a formação moral e ética 

dos seus residentes; contudo, eles precisam ser “melhor” preparados para saberem como agir. 

É necessário saber o que fazer, ou seja, agir menos intuitivamente e com mais propriedade 

pedagógica. 

A prática profissional é influenciada diretamente pelo sistema educacional, onde as 

unidades de saúde, campos de prática dos programas de residência, viraram cenário de 

treinamento em serviço, espaço para desenvolvimento de habilidades técnicas e intelectuais, 

possibilitando a aplicação do conhecimento com uma visão crítica e reflexiva, preparando o 

futuro profissional para lidar com situações reais do cotidiano assistencial.  

O preceptor em enfermagem obstétrica atua como mediador entre a teoria e a prática 

no campo, cabendo a este sinalizar o perfil a ser desenvolvido pelos futuros especialistas. Para 

isto, deve ser e estar preparado. O pensamento crítico é uma característica importante para que 

o enfermeiro preceptor possa desenvolver o ensino sobre o cuidar/cuidado e discutir-refletir o 

próprio conceito de cuidado com os educandos. Sem pensamento crítico, permanece impossível 

ensinar/educar/aprender o cuidar/cuidado. Por outro lado, com pensamento crítico, torna-se 

possível, muitas vezes, repensar este ensino e procurar modificá-lo (SANTOS, 2006). 

Este cenário da formação é um desafio pedagógico substancial a ser enfrentado pelos 

programas de residência. Apesar dos saberes próprios, de destrezas peculiares que favorecerem 

a implementação de atividades específicas, é necessário subsidiar recursos para que o 

enfermeiro possa ser capaz de desenvolver as competências necessárias para o exercício do 

aprender a facilitar o processo educativo. 

No cenário brasileiro, outra estratégia voltada para a capacitação e qualificação da 

enfermagem obstétrica é o Apice On - Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em 

Obstetrícia e Neonatologia, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a 

EBSERH, ABRAHUE, MEC e IFF/ FIOCRUZ, tendo a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) como instituição executora, que “aponta para um processo de mudanças, ou de 

afirmação de um modelo que traz em sua base estruturante a integração de três dimensões 

definidas e inseparáveis: formação, atenção e gestão” (BRASIL, 2017). 

Nessa nova estratégia saem às figuras do tutor, supervisor e docente e entra o 

mediador, que é a referência técnico-política para articulação e desenvolvimento de ações do 

projeto, em parceria com os supervisores; e tem como interlocutores especiais os Grupos 
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Estratégicos Locais (GEL) dos hospitais. Dizem que o supervisor é a referência técnico-política 

para articulação e desenvolvimento de ações do projeto, em atuação conjunta e de suporte a um 

grupo de mediadores, apoiando-os no acompanhamento e nos movimentos de mudanças 

deflagrados pelos coletivos dos hospitais. Mas não traz as competências e nem as ações 

específicas que realizarão (BRASIL, 2017). 

 A fim de compreender o termo preceptor buscou-se o conceito de acordo com seu uso 

em artigos publicados em periódicos e na legislação brasileira. Para Mills (20015) o termo é 

usado para designar aquele profissional que não é da academia e que tem importante papel na 

inserção e socialização do recém-graduado no ambiente de trabalho.  

Ryan-Nicholls (2004) usa o termo para designar o professor que ensina a um 

pequeno grupo de alunos ou residentes, com ênfase na prática clínica e no desenvolvimento de 

habilidades para tal prática. 

Para Bain e Armitage o preceptor é aquele que tem a função de estreitar a distância 

entre teoria e prática. Os recém-formados chegam ao ambiente de trabalho com certa bagagem 

de conhecimentos e habilidades, mas deles são exigidas algumas competências consideradas 

mínimas e nem sempre já adquiridas no processo de formação. Então, ele tem o papel de 

suporte, para ajudar o novo profissional a adquirir prática, até que este tenha maior confiança e 

segurança em suas atividades diárias (BAIN, 2004) e (ARMITAGE, 1991). 

A palavra preceptor vem do latim praecipio, “mandar com império aos que lhe são 

inferiores”. Era aplicada aos mestres das ordens militares, mas, desde o século XVI (já aparece 

com este sentido em 1540) é usada para designar aquele que dá preceitos ou instruções, 

educador, mentor, instrutor. Mais tarde, passou a identificar alguém que educa uma criança ou 

um jovem, geralmente na casa do educando (LOPES, 1999). 

Na literatura acerca da residência médica, encontram-se diferentes funções para o 

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

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

exercício da profissão”, porque é um exercício contínuo em constante mudança (BOTTI e 

REGO, 2007).  

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

completa adesão a essas mudanças. Como muitos profissionais após o término da graduação 

saem para o campo clínico sem experiência, cabe ao preceptor criar as condições necessárias 

para que ela seja implementada de maneira satisfatória durante o processo de formação. 

(ARMITAGE, 1991) 
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Houaiss (2001) apresenta como significado da palavra preceptoria “prebenda 

(ocupação rendosa e de pouco trabalho) dada a lentes e magistrados” e nomina a atividade 

desempenhada pelo preceptor como preceptorado. Mas ainda, não temos esse termo definido 

em dicionário e ela acrescenta que “a principal função do preceptor é ensinar a clinicar, por 

meio de instruções formais e com determinados objetivos e metas”. Assim sendo, entre as suas 

características marcantes devem estar o “conhecimento e a habilidade em desempenhar 

procedimentos clínicos”.  

Entende-se que o preceptor se preocupa, principalmente, com “a competência clínica ou 

com os aspectos de ensino-aprendizagem do desenvolvimento profissional, favorecendo a 

aquisição de habilidades e competências pelos recém-graduados, em situações clínicas reais, no 

próprio ambiente de trabalho”. E, será por meio de avaliações, num processo continuo que o 

residente acura seus conhecimentos, habilidades e atitudes por meio de avaliações formais 

(STUART E HABERLIN, 1985).  

Ele deve ter a capacidade de integrar os conceitos e valores da escola e do trabalho, 

ajudando o profissional em formação a desenvolver estratégias factíveis para resolver os 

problemas cotidianos da atenção à saúde. Burke (1994) considera que, pela natureza e extensão 

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

além da função de ensinar, as de “aconselhar”, inspirar e influenciar no desenvolvimento dos 

menos experientes serve de exemplo e modelo para o desenvolvimento e crescimento pessoal 

dos recém-graduados e, ainda, auxiliam na formação ética dos novos profissionais durante 

determinado período de tempo.  

Depreende-se então que o preceptor em enfermagem obstétrica atua como mediador 

entre a teoria e a prática no campo, cabendo a este sinalizar o perfil a ser desenvolvido pelos 

futuros especialistas. Para isto, deve ser e estar preparado. O pensamento crítico é uma 

característica importante para que o enfermeiro preceptor possa desenvolver o ensino sobre o 

cuidar/cuidado e discutir-refletir o próprio conceito de cuidado com os educandos. Sem 

pensamento crítico, permanece impossível ensinar/educar/aprender o cuidar/cuidado. Por outro 

lado, com pensamento crítico, torna-se possível, muitas vezes, repensar este ensino e procurar 

modificá-lo (SANTOS, 2006). 

 Como este estudo não pretende discutir os demais papéis que envolvem a práxis do 

preceptor em relação às funções desenvolvidas pelo mentor, supervisor e tutor apresenta-se o 

quadro sinóptico conceitual de Botti revelando as demais funções.  
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1. Quadro demonstrativo das diferenças de funções 

 

 

Fonte: (BOTTI, 2007, p.371) 

 

 Depreende-se da literatura que a expressão preceptor traduz função diferenciada do 

cotidiano no qual este profissional, que está inserido, leva o aprendiz (enfermeiro a ser 

enfermeiro obstétrico) a refletir sobre a própria prática dele, configurando e oportunizando 

situações clínicas nas quais ele oportuniza a situação, demonstra sua expertise, torna-se 

mobilizador de buscas cientificas e realiza reflexão-crítica. 

 Essa disposição mental nunca está completa e sua capacidade pedagógica está na 

mobilização de sentidos que emerge de sua práxis e do movimento de processos contínuos de 

trabalhos e dinâmica assistencial, tarefa por demais implicadora das relações estabelecidas na 

formação de residentes. 
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3 TRAJETORIA TEORICA METODOLOGIA  

 

3.1 PAPEL SOCIAL – PRECEPTOR 

 

Lopes e Baptista (1999) ao escreverem sobre residência de enfermagem apresentam as 

concepções de Agnes Heller que refere que “a vida cotidiana é o conjunto de atividades que 

caracterizam a reprodução dos homens particulares, os quais, por sua vez, criam reprodução 

social” (HELLER, 1994, p.19).  

Ela nos fala de que uma vida cotidiana, seja qual for o tipo de inserção na divisão 

social do trabalho, o indivíduo se integra de forma e maneira peculiar, com sua subjetividade. 

Então, ser preceptor precede ser enfermeiro, especialista, ter possibilidades pedagógicas, 

desejar sê-lo e dispor-se a trocar com outro seus saberes, ainda que sob reflexão crítica de sua 

individualidade profissional.  

Kosik (1995, p.80) acrescenta que “a vida cotidiana é antes de tudo, organização do 

dia-a-dia, da vida profissional, da vida individual dos homens”. E esse cotidiano é materializado 

através do tempo, da dinâmica e do ritmo que se impõe nos ambientes que esse indivíduo 

transita. Decorre daí que a cotidianidade pode ser compreendida como “a atividade e o modo 

de viver, que se transforma em instinto, subconsciente, inconsciente, refletido mecanismo de 

ação e de vida”. 

Por não se ter um padrão de preceptoria, admite-se que nem se deve tê-lo, considera-

se que diretrizes ou pontos norteadores serão importantes para o estabelecimento de 

organicidade da razão da existência da formação de enfermeiros obstétricos. Qual a visão que 

se tem dessa expertise, aonde se chegar, fortalecida pela tomada de decisão através dos valores 

e dos padrões éticos da profissão. 

Mas, a práxis dessa cotidianidade tem historia de vida nela envolvida. O que a pessoa 

preceptora traz do seu modo de ser enquanto ser humano, de seu modo de perceber o outro, de 

sua capacidade pedagógica em dividir com o outro e sofre as influências diversas do ambiente, 

do processo de trabalho e da organização do sistema de saúde que lhe impõe limitações. Pode-

se inferir que as pessoas colocam em atividades seus sentido e sentimentos, suas capacidades 

intelectuais, suas habilidades e paixões, ideias e ideologias. Porém, o mundo ideal não existe e 

sobre isso as capacidades citadas podem não funcionar em toda sua intensidade. 

Heller (1994, p.20) coloca que as pessoas têm em comum atividade, e por isso, revelam 

uma imagem de reprodução da sociedade e dos estratos sociais, ao nível dos indivíduos 
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particulares, “a reprodução do homem particular é sempre reprodução de um homem histórico, 

de um homem particular em um mundo concreto”. O que reflete não poder mesmo haver um 

modelo de preceptoria a ser seguido. Cada um é produto de outros, as ações são intuídas em 

sua originalidade e autenticidade, simplesmente naturalmente o agir personificado. 

Contudo, a cotidianidade da enfermagem obstétrica vem sendo expressa em contextos 

históricos, sociais e culturais concretas, cujas relações de poder implicam saber e tomar decisão. 

Isso gera sistemas concretos de expectativas em instituições concretas de relações 

desenvolvendo complexas e diferentes relações pelo e no ambiente social. 

É comum o residente iniciante não saber o que fazer e desejar logo saber assistir a 

mulher no parto, ter o controle da situação, tomar decisões, ousar libertar-se e o preceptor 

experimentá-lo, limitá-lo, questioná-lo e, por vezes, repreendê-lo e avalia-lo negativamente por 

essa ou aquela atitude no campo clínico. As relações de confiança mútua também precisam ser 

estabelecidas, testadas, é nesse sentido que desenvolvem uma capacidade prática para as coisas 

mais importantes.  

Então, determinado preceptor faz assim e outro não o faz, essa capacidade de elencar 

o que é importante ou não trocar, são os modos de cuidar diferentes, diversificados e 

negociados. A tutela e reponsabilidade daquele cuidado á mulher, na instituição é do preceptor, 

enfermeiro que chancela e empresta seu registro profissional ao enfermeiro aprendiz, que 

também tem expectativas, história de vida, maneiras de cuidar. Logo essa relação coloca o 

preceptor continuamente em prova de sua capacidade de viver e interagir com seu grupo social 

e profissional. 

Para Heller (1994, p.25) “o homem forma seu mundo, como seu ambiente imediato” a 

preceptoria se conforma nela mesma no dia-a-dia, do particular para reproduzir-se no conjunto 

da sociedade, de maneira diversa e heterogênea, com diferentes sentido e aspectos. Mas ela não 

representa um valor autônomo. Ela é espontânea, segue os preceitos éticos “quanto maior o 

compromisso pessoal, da individualidade e do risco na decisão da alternativa a seguir, mais ela 

se insere acima daquilo que é simples fugaz e irradia “alienação” (apesar de tudo age-se dessa 

ou daquela forma)”.  

Essa autora ratifica a categoria de que o “papel social” faz parte da própria existência 

social do homem. Discorre que “por mais elementar que seja a vida social das pessoas, seria 

incompreensível que a mesma existisse sem imitação, que faz parte da cotidianidade, ponto de 

partida para assimilação de papéis, de usos, de experiências de trabalho, numa estrutura dada e 

concreta”. 
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Assim, é inicialmente imitando, seguindo o caminho elaborado de uma experiência 

individual do preceptor que o enfermeiro aprendiz vai buscar sua montagem do saber. “o 

homem jamais se enfrenta com usos isolados, ele os aprende numa totalidade relativa, como 

sistema, estrutura” (op.cit., p.88). A moda do fazer, o contexto histórico sócio cultural imprime 

marcas, signos e símbolos de ali estar, e essas relações diretas promove “conversão em papéis 

estereotipados, promove mudanças, burila ideias, redesenha, configura, explora, resignifica os 

papeis sociais”. 

Os comportamentos individuais conferem dizer que há indivíduos que se identificam 

plenamente com os papéis que a sociedade lhes impõe, revelam um comportamento que se 

destaca pela “alienação”. Apesar do contexto da desvalorização: preceptores de enfermagem 

obstétrica não remunerados, com escalas extensas, sendo exemplo, cuidando de mulheres e 

extraindo de si naquele contexto organizacional e financeiro inóspito, força interna para melhor 

fazer e melhor cuidar. Isso é o processo de alienação, que ainda assim ele toma para si o 

propósito de trocar saberes, de permitir que o outro contemple tudo aquilo e não desista de ser 

especialista. 

A autora também apresenta crítica àquele que não realiza seu “papel social” (op.cit. 

p.96) “aquele que recusa seu papel social se apoia na base econômica e política, determinada 

pelas funções de papel e se propõe a abolir a sociedade que produz os costumes, os usos que se 

cristalizam no desempenho dos papéis”. O que permite pensar que há relação entre todos os 

atores do processo, aqueles que não se engajam ficam criticando os moldes, modelos, 

configurações de fazer preceptoria em enfermagem obstétrica. Contudo, não percebe que ele é 

parte do processo, que seu fazer implica na aquisição de desempenho de ser preceptor, ajuda ao 

outro melhorar seu papel social.  

Existem agruras no desempenho e uma delas centra-se no preconceito e outra nas 

relações de poder. Heller (1992, p. 43) adverte que “os preconceitos são gerados pelas 

instituições sociais nas quais o homem vive e, inviabiliza todo aproveitamento e toda 

possibilidade potencial dele mesmo”. Ser preceptor em determinada estrutura assistencial torna 

o seu agir e viver visível. Sujeito agora a toda sorte de testagens sociais. O seu saber fica 

limitado, sua ousadia contida, os contatos cotidianos e as relações expostas. 

Gera-se uma estratificação social, o enfermeiro que é preceptor e aquele que não o é. 

Na realidade ele se encontra acima da esfera da cotidianidade e se aliena para contribuir com a 

profissão em seu papel social. Na dinâmica assistencial configura processos de cuidar diversos 
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e diferentes, implementa ordenação de conteúdos, habilidade e atitudes, a serem abordados na 

sua forma individual de fazer preceptoria criando um habitus existencial. 

Habitus é compreendido como um instrumento conceptual que auxilia pensar a 

relação, a mediação entre os condicionamentos sociais exteriores e a subjetividade dos sujeitos. 

Trata-se de um conceito que, embora seja visto como um sistema engendrado no passado e 

orientando para uma ação no presente, ainda é um sistema em constante reformulação. Habitus 

não é destino. Habitus é uma noção que auxilia a pensar as características de uma identidade 

social, de uma experiência biográfica, um sistema de orientação ora consciente ora 

inconsciente. Habitus como uma matriz cultural que predispõe os indivíduos a fazerem suas 

escolhas. Boudier ensina que o habitus habilita a pensar o processo de constituição das 

identidades sociais no mundo contemporâneo (BOURDIEU, 1992). 

O habitus permite fugir da representação metafísica do tempo e da história como 

realidades nelas mesmas, exteriores e anteriores à prática (Bourdieu, 1992, p. 113), se optaram 

por destacar o “papel social” tendo em vista que o Habitus do preceptor de enfermagem 

obstétrica da Secretaria Municipal de Saúde/RJ está por vir. Por esse motivo promoveu-se o I 

Encontro de Enfermeiros Obstétricos da SMS/RJ, em 08 de novembro de 2018. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDO 

 

A proposta foi fazer uma trajetória metodológica detectando a vivência dos 

enfermeiros preceptores sobre a práxis da preceptoria, suas nuances e o que revelam utilizar no 

exercício dela, com fim de subsidiar uma unicidade de diretrizes gerais para essa preceptoria, 

no que se refere à formação de residentes de enfermagem obstétrica em campo clínico. Então, 

esse estudo tem caráter exploratório, descritivo, transversal, com abordagem qualitativa e 

circunscrita a um grupo de enfermeiros preceptores, configurando-se análise das vivências 

obtidas. 

Para Richardson (1999) a pesquisa qualitativa está voltada para a estrutura social do 

fenômeno e preocupa-se com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores 

e atitudes. Minayo (2006) a define como aquela capaz de incorporar as questões do significado 

e da intencionalidade como inseparáveis dos atos, das relações e das estruturas sociais.  

A preceptoria em cursos de residência implica em atribuições específicas e utilização 

de estratégias para aprendizado de um profissional em tempo real. Este ensino é dinâmico e 
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demanda atenção intensa, pois vários fatores re (significam) o modelo de cuidar com 

singularidade à mulher no ciclo grávido puerperal.  

Por se tratar de um tema multifacetário, para compreensão do objeto de estudo, se faz 

necessário à descrição das estratégias que as enfermeiras preceptoras usam no processo de 

qualificação e aprimoramento dos enfermeiros residentes de enfermagem obstétrica, 

explorando o que percebem ser elemento facilitador e/ou complicador dessa aprendizagem. 

Dessa forma, optou-se pelo método estudo de caso na concepção de Lüdke & André 

(1986), como estratégia de pesquisa, pois tem um interesse próprio, único, particular e 

representa um potencial na educação. As características de estudos de casos é que são ricos em 

dados descritivos, com um plano aberto e flexível que focaliza a realidade de modo complexo 

e contextualizado. Admite-se que este atende aos objetivos propostos desse estudo. 

Segundo Gil (1995), o estudo de caso não aceita um roteiro rígido para a sua 

delimitação, mas é possível definir quatro fases que mostram o seu delineamento:  

a) delimitação da unidade-caso;  

b) coleta de dados; 

 c) seleção, análise e interpretação dos dados; 

 d) elaboração do relatório. 

Assim, pressupõe delimitar como cenário o campo de formação de pós-graduandos em 

enfermagem obstétrica, na modalidade de residência, com preceptores adotando dinâmicas de 

ensino, todos inseridos em determinado grupo que apresentam diferentes processos de trabalho, 

mas que se direcionam pelo Manual de Diretrizes Assistenciais de Enfermagem Obstétrica da 

Secretaria Municipal do Rio de Janeiro /RJ (2010). Dessa forma, será descrito as principais 

vivências de composição dessa preceptoria elencando a práxis dos campos clínicos para cursos 

de residências de enfermagem obstétrica, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde do Rio 

de Janeiro, de caráter público, tendo como unicidade – caso: a práxis dos preceptores de 

enfermagem dos residentes em campo clínico.  

 

3.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS E INSTRUMENTO 

 

Inicialmente estabeleceu-se a possibilidade de entrevistas semiestruturadas, porém, 

devido às dificuldades de agrupar os preceptores utilizamos a técnica de realização de 

“WORLD CAFÉ” (anexo 1), que é uma metodologia de livre acesso para todas as pessoas, 

criada por Juanita Brown e David Isaacs, em 1995 na Califórnia/EUA, a técnica é muito útil 
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para: estimular a criatividade, explorar temas relevantes para o grupo e criar espaço para que 

a inteligência coletiva possa emergir.  

O nome Café aparece justamente para convidar as pessoas a conversarem de uma forma 

informal, descontraída, como se estivessem em uma mesa de um café/restaurante. É um processo 

criativo que visa gerar e fomentar diálogos entre os indivíduos, a partir daí criar uma rede viva 

de diálogo colaborativo que acessa e aproveita a inteligência coletiva para responder questões 

de grande relevância para organizações e comunidades.  

Assim, conforme propõe à dinâmica, convidamos um grupo de preceptores com 

número limitado de cinquenta participantes, para um café em determinada data. Através da 

plataforma Google form. (anexo 2) ocorreram trinta inscrições, contudo apenas dezessete 

compareceram (os alienados) devido forte chuva que abateu o município do Rio de Janeiro 

naquele dia.  

Convidamos o grupo a se sentar em pequenos grupos, de aproximadamente 4 pessoas 

por grupo. Cada grupo com notebook em vez de flip chart ou cartolina grande, canetinhas ou 

post its (conforme sugere a dinâmica). Explicamos à dinâmica, apresentamos o TCLE, o período 

temporal da dinâmica, com duração em torno de 1h30, com 3 rodadas de conversa e cada rodada 

seria norteada por uma pergunta, com discussão de 20 minutos cada. 

Os anfitriões (cada grupo tem um relator “anfitrião” que copila as falas e as revela para 

o próximo grupo, assim sucessivamente) eram os residentes do Hospital da Mulher Mariska 

Ribeiro dos Cursos de Residência em Enfermagem Obstétrica da Universidade Federal 

Fluminense e do Instituto Fernandes Figueira, cujo código seria não interferir no discurso 

produzido pelo grupo. 

Estes se mantiveram direcionados a copilar as falas de determinados preceptores fixos 

nas rodadas. O anfitrião tinha o papel de atualizar os novos convidados sobre os principais 

insights da rodada anterior, e para isso liam e mostravam a produção das falas e informações 

essenciais produzidas. Também incentivava que todos se colocassem e falassem, conduzindo o 

tempo, além de verificar se o que estava escrito tinham as ideias claras, reproduziam no notebook 

e checavam se estavam condizentes com as falas. 

A coordenadora da dinâmica foi a autora dessa pesquisa e a observadora a orientadora. 

Todas as etapas foram projetadas em data show, fazendo com que as questões ficassem claras e 

o tempo de discussão propostos mostrou-se adequado aos objetivos. 

Seguiu-se a forma aleatória de troca de grupos, leitura dos relatos e começou-se o 

oferecimento de café, chá, água e suco, entre as rodadas e aperitivos comestíveis, oferecidos pelo 
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grupo de enfermagem local. Ao sistematizar a abordagem, os resultados foram produzidos 

através dos seguintes questionamentos: 1 – Quais são os critérios de elegibilidade para ser um 

preceptor de enfermagem obstétrica? (IDENTIDADE); 2 – Quais atividades um preceptor de 

enfermagem obstétrica realiza? (ATRIBUIÇÃO); 3 – Como preceptor de enfermagem obstétrica 

o que se faz para desenvolver a competência de formar um enfermeiro em especialista? 

(ATITUDE, HABILIDADES, COMPETENCIAS); 4 – Quais potencialidades 

(FACILIDADES) você identifica na preceptoria? 5 – Quais desafios (DIFICULDADES) você 

identifica na preceptoria? 

A fim de atender ao levantamento da compreensão do que se exige para ser um 

enfermeiro preceptor, questionamos a identidade dele; sobre a práxis que realizam junto ao 

processo de aprendizagem dos residentes de enfermagem obstétrica, questionamos as 

atividades, a respeito de como contribuem para a formação da competência de especialista e 

finalmente as facilidades e dificuldades por eles vivenciadas. 

A seleção e a construção dos dados emergiram dos depoimentos dos preceptores, 

buscando-se os consensos e descensos nas vivências. Na expectativa de obter todos os detalhes 

das falas, foi necessário gravar os depoimentos em dispositivo eletrônico (Celular), de 

fundamental importância para posterior análise. O material captado no world-café será 

arquivado por um período de cinco anos, após o qual será descartado, conforme determinação 

do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. 

 

3.4 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no universo da SMS, com preceptores de vários programas e o 

encontro se deu numa Maternidade Pública, localizada no Município do Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil, localizada na região Zona Oeste referência para os bairros de Bangu, Campo dos 

Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo, Senador 

Camará e Vila Militar.  

Esse cenário foi escolhido, propositadamente, porque recebe 30 residentes de 

enfermagem e tem um time de preceptores significativo numericamente e destaca-se como 

tendo autonomia reconhecida na enfermagem obstétrica. Atualmente, são realizados, por mês, 

cerca de 430 partos, incluindo cesárea e partos vaginais, sendo que cerca de 70% dos partos 

vaginais são assistidos pelas enfermeiras obstétricas, conta com um Centro de Parto Normal, 

com seis leitos para assistência ao trabalho de parto e parto no modelo Pré-parto, Parto e Pós-



45 
 

 
 

parto (PPP) e seis leitos de observação. O quadro de funcionários é composto por 18 

enfermeiras obstetras e 24 técnicos de enfermagem.  

É um campo clínico de atuação prática de pós-graduandos em enfermagem obstétrica, 

na modalidade de residência, com preceptores adotando dinâmicas de ensino e cuja unidade 

tinha auditório flexível para 70 pessoas e 30 residentes de enfermagem disponíveis. As 

principais atividades da unidade de saúde são desenvolvidas na assistência ao parto humanizado 

à mulher em situação de abortamento, gestantes em tratamento clínico em casos que demandem 

maiores cuidados, serviço de ginecologia e assistência ao recém-nascido, unidade de grande 

atuação na formação de especialistas em enfermagem obstétrica.  

 

3.5 PARTICIPANTES 

 

O contato com as preceptoras ocorreu no dia 08 de novembro de 2018, cujo n esperado 

era 30 e presentes apenas 17, que após o aceite em participar da pesquisa, responderam um 

instrumento de coleta das informações que continha: nome, idade, sexo, estado civil, grau de 

escolaridade, tempo de exercício da profissão de enfermeira, tempo de exercício da enfermagem 

obstétrica e modalidade de especialização e tempo de preceptoria, através de questionário 

produzido no Google Form. Cumpre explicar que para caracterização dos sujeitos o n de 30 

desejosos em participar do encontro foi respeitado, o que permitiu realização de um perfil 

desses preceptores, contudo os depoimentos e a discussão das questões é produto dos 17 deles 

que participaram do World Café. 

Para fazer parte desse estudo o critério de elegibilidade foi: ser preceptores enfermeiro, 

com pelo menos seis meses de atuação na qualificação de residentes de enfermagem obstétrica, 

que a época da coleta de dados estivesse ativos e envolvidos nas atividades de ensino. Foram 

excluídos os preceptores que estiveram em licença seja por saúde ou por questões trabalhistas.  

 

3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise e interpretação dos dados ocorreram pelo método de análise de conteúdo, 

que se se constitui em um conjunto de técnicas utilizadas de comunicação. Desta forma, dentro 

do universo da pesquisa qualitativa é importante proporcionar um olhar multifacetado sobre a 

totalidade dos dados recolhidos no período de coleta, devido à pluralidade de significados 

atribuídos ao produtor de tais dados. 
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Para Bardin (2011), o termo análise de conteúdo designa:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2011, p. 47). 

 

 

Para um melhor entendimento do método de análise, foi realizado um esquema com 

as unidades de registros mais frequentes para composição das propostas de diretrizes gerais da 

preceptoria em enfermagem obstétrica (2011) gerou-se quadros analíticos com discussão pelo 

referencial teórico preterido, em narrativa simples. 

No relatório final deste estudo pretende-se apresentar como produto uma proposta 

educativa, elaborada com a participação dos enfermeiros preceptores participante do WORLD 

CAFÉ, que subsidiem as diretrizes gerais de preceptoria de enfermagem obstétrica. 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A coleta de dados se deu posteriormente ao parecer à aprovação do Conselho de Ensino 

e Pesquisa em atendimento à Resolução no 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os dados 

coletados por meio do WORLD CAFÉ junto aos enfermeiros preceptores significou um 

procedimento formal de se obter informações por meio da fala dos atores sociais.  

O Código de Ética da Enfermagem será seguido e os aspectos ético-legais do estudo 

serão respeitados, no que tange a realização e participação de atividades de ensino e pesquisa, 

especificamente as preconizadas no Cap. III, Art. 89: ―Atender as normas vigentes para a 

pesquisa envolvendo seres humanos, segundo a especificidade da investigação‖ e no Art. 90: 

―Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida e à integridade da pessoa‖. 

Priorizou-se o respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, 

reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer ou não 

na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida.  

Dessa forma, foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

apresentado aos participantes do estudo e que se considerou voluntário na pesquisa aquele que 

assinou o referido TCLE, de forma on line pelo Google form.  

A pesquisa inicia-se pela fase exploratória, que consiste em uma caracterização do 

problema, do objeto, dos pressupostos, das teorias e do percurso metodológico. Busca não para 
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resolver de imediato o problema, mas caracterizá-lo a partir de uma visão geral e aproximativa 

do objeto pesquisado. Essa fase fez-se necessária por se tratar de um tema pouco explorado, 

tornando-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis (Gil, 2002).  

 

3.7.1 Riscos  

 

Segundo a Resolução 466/12, homologada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

do Ministério da Saúde (MS), toda pesquisa com seres humanos envolve riscos os quais devem 

ser previstos e descritos no protocolo de pesquisa a ser avaliado pelo CEP. Ainda define, em 

seu inciso II-22: “Risco da pesquisa: possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, 

intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma pesquisa e 

dela recorrente”. 

Corroborando com o supracitado, essa pesquisa de abordagem qualitativa prevê o risco 

mínimo, de cunho moral, uma vez que o participante possa sentir-se desconfortável em 

compartilhar informações pessoais ou incômodas em falar. Porém, vale ressaltar que os sujeitos 

da pesquisa não precisam responder as perguntas ou informações caso se sintam 

desconfortáveis em falar.   

Realizou-se a ponderação entre riscos e benefícios, tanto aqueles conhecidos quanto 

os potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o 

mínimo de danos e riscos possíveis. Prevaleceu à relevância social da pesquisa, sendo garantida 

a igual consideração dos interesses envolvidos e não perdendo o sentido de sua destinação sócio 

humanitária. Entende-se que, esse estudo está adequado aos princípios científicos que o 

justificam e com possibilidades concretas de responder às incertezas, pois se fundamenta em 

fatos científicos cujos pressupostos estão pertinentes à área específica da enfermagem 

obstétrica.  

Assim, buscou-se sempre a prevalência dos benefícios esperados sobre os riscos e/ou 

desconfortos previsíveis e a utilização de método adequado para responder às questões a serem 

estudadas. Trata-se de pesquisa de campo, tendo em vista a particularidade da unidade de saúde, 

cenário do estudo, no que concerne à formação de profissionais de enfermagem obstétrica 

acerca da preceptoria participe dessa formação. É imprescindível afirmar que as respostas serão 

confidenciais e o anonimato será garantido e a entrevista poderá ser interrompida a qualquer 

momento.  
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 Como limitação do estudo apresenta-se: um n reduzido de participantes e ainda a não 

liberação de autorização do Comitê de ética e Pesquisa da UFF, sem o qual não podemos 

publicar o material. A validação do produto sugerido “Proposta de Diretrizes de preceptoria de 

Enfermagem Obstétrica”. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quando se dá voz as pessoas, atores que desempenham determinado papel, cumprindo 

sua vida profissional e com missão de troca de saberes, ensino, educação e postura pessoal, se 

percebe a implicação pessoal, a emoção e a necessidade de troca de sentidos e saberes entre 

aqueles que desempenham o mesmo papel, porém em cenários diversos e diferentes. Trazer luz 

os depoimentos oferecidos não foi tarefa simples, especialmente em um campo de ampla 

complexidade como o da educação em saúde, onde há diferentes correntes de pensamento e de 

estratégias de aprendizagem. 

Apenas organizando de forma didática os resultados serão apresentados seguindo duas 

fases da construção de dados: inicialmente, será apresentada a caracterização dos preceptores 

(n=30) e posteriormente os resultados do WORLD CAFÉ (n=17), seguida de discussão 

interpretativa e narrativa simples, pautada no referencial da literatura eleito nesse estudo e, na 

análise de unidades de registro de Bardin. 

A discussão foi construída a partir de unidades de registros referentes ao observado e 

extraída dos discursos das próprias preceptoras. Na perspectiva da pesquisa qualitativa, os 

fenômenos são observados, a partir do olhar, da realidade, do mundo dos próprios participantes, 

e por isso, a demanda das preceptoras ao longo da investigação foi o que norteou a discussão e 

o aprofundamento dos dados mediante o referencial de Heller, além de referências conceituais 

de Boudier sobre Habitus utilizadas na pesquisa.  

Procedeu-se a caracterização dos trinta preceptores inscritos no WORLD CAFÉ, 

através da plataforma Google Form. A maioria é do sexo feminino 97% e apenas 3% do sexo 

masculino, demonstrando que se a enfermagem é uma profissão predominantemente feminina, 

o cenário da enfermagem obstetrica no que tange a formação de enfermeiros obstétricos 

também. 
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1. Gráfico da representação do sexo dos inscritos 

 

                       Fonte: Soares, 2018. 

 

Esse achado é corroborado com Pereira (2011) que afirma que o exercício institucional 

majoritariamente feminino da Enfermagem vem da herança histórica da profissão e retoma 

aspectos sócio-históricos, e pode-se dizer que a enfermagem nasce como um serviço organizado 

pela instituição das ordens sacras, coexistente com o cuidado doméstico às crianças, aos doentes 

e aos velhos.  

Cunha e Sousa (2016) referem que apesar de a área da enfermagem ter sido constituída 

como prática predominantemente feminina, a presença dos homens na profissão já é uma 

realidade, o que pode representar rupturas significativas com estereótipos de gênero 

relacionados à prática do cuidado na profissão. 

Há de observar que no cenário da assistência obstétrica as mulheres circunscrevem 

uma relação de vínculo solidário muito forte. Ao encontrar com uma gestante, parturiente e 

puérpera, o “jogo” relacional se elabora e tomam proporções de confiança, o que facilita de 

algum modo o cuidado a ser oferecido. 

Aqui destacamos o que diz Heller, na construção de preceptoria com olhar feminino, 

atenta as relações de gênero impostas aos preceptores e também aos residentes. A produção do 

“papel social” passa historicamente pelo empoderamento de si mesma e pelas relações diárias 

que se dão no cotidiano. É parte orgânica da vida cotidiana, que se materializa com a execução 

do agir. E, na sociedade brasileira a mulher tem papel de objetivação no cuidar. A preceptora 

está ali com toda a construção social individual e social que a faz valorar a troca de saberes.  
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2. Gráfico relativo a distribuição da idade dos inscritos

 

        Fonte: Soares, 2018. 

 

A faixa etária dos preceptores inscritos revela que 11 deles são adultos jovens entre 30 

a 34 anos, muito embora quatro não tenham informado a idade. Esse dado permite considerar 

que embora haja força de trabalho jovem, a atividade de preceptoria exige disposição corporal 

e mental no contexto assistencial, seja na atenção obstétrica propriamente dita à mulher, seja na 

projeção e desenvolvimento profissional. 

As relações sociais do cotidiano implica na percepção dos fatos, na tomada de decisão, 

do sentido de objetivação do agir. Heller explica (op.cit., p.3180) que o caráter antropológico 

do saber cotidiano advindo das gerações adultas e dos novos saberes, para ser introjetado, “tem 

que levar em conta que aprende-se a perceber, a sentir e a pensar”. É dado histórico e temporal, 

jovens ainda tem um movimento social amplo “prespectivas determinadas por um campo de 

vista social de classes”. Ser enfermeiro obstétrico já lhe dá certa diferenciação pela 

especificidade e, ser preceptor implica impressão de valores, posturas e representações relativas 

a conjunto de estruturas de valor.  

Ele se percebe pertencer ao grupo que vai configurando identidade social dentro da 

categoria com repercurssoes individuais. 
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3. Gráfico representativo do tempo de graduação dos inscritos 

 

Fonte: Soares, 2018. 

 

O tempo de graduação revela que 14 dos preceptores tem entre 6 a 10 anos de formado, 

08 tinham entre 11 a 20 anos, 06 deles se formaram há 21 a 30 anos e apenas dois são formados 

até 05 anos. Tal dado permite sugerir que 19 deles vivenciaram o conexto da modalidade 

assistencial do Cegonha Carioca/RJ (2010) e da Rede Cegonha (2011). O PRONAENF, se 

inicia em 2012 e esse grupo de alguma forma desenha a formação dos especialistas em 

enfermagem obstétrica. 

A formação do grupo se dá após as DCNs de 2001, pode-se inferir que há uma 

perspectiva posta nessa formação: foram preparados para se inserirem no SUS, desse Sistema 

adquiriram maneiras de cuidar, contudo as visões ideológicas, os sitemas de organização dos 

ambientes de atuação vão ao lono do tempo desenhando conjunto de cotidianeidade diferentes, 

que o obriga a perseguir os princípios do SUS, o “alienando” para nesse exercício descobrir 

outros modos de cuidar e de trocar saberes. 

A diversidade de trajetos individuais vai se sustenando socialmente na troca com os 

mais velhos, com os mais novos,que se imbricam mutuamente (HELLER, 1994). 
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4. Gráfico representativo do ano de conclusão de graduação dos inscritos 

 

Fonte: Soares, 2018. 

 

Observa-se que os cursos que preparam esses enfermeiros preceptores, exceto 06 

deles, já passaram pela Reforma Universitária, atendem a Resolução CNE/CES Nº 3, de 07 de 

novembro de 2001, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Enfermagem. E no Parágrafo Único destaca que “A formação do Enfermeiro deve atender 

as necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a 

integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento”. Portanto, infere-se que 

cuidado humanizado, reflexão crítica e atuação no SUS faz parte do papel social de cada um 

deles. 

Eles entram no mercado de trabalho com a ideologia da humanização na assistência, 

mas é ao longo da trajetória que se transpõe essa ideologia, no cotidiano do fazer. Há um 

movimento perpétuo, entretanto um habitus desenhado compreendido um conceito que auxilia 

pensar a relação com usuário, cuja mediação propõe vinculação direta e entrelaçamento social 

e subjetivo com os sujeitos (BOURDIE, 1992) 
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5. Gráfico representativo das instituições de ensino superior 

 

Fonte: Soares, 2018. 

 

Esse dado revela situação bastante interessante, ao contabilizar instituições públicas e 

privadas observa-se que 50% do contingente de preceptores inscritos foram formados em 

instituições públicas e os outros 50% em instituições privadas. Contudo, a Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro lidera com 07 preceptores, seguida da Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro e da Universidade Gama Filho, não mais existente, cada uma com 04 

preceptores. Então, em relação a esse aspecto, as Instituições de Ensino Superior pública e 

privada, participam no mesmo grau de contribuição da formação de enfermeiros e enfermeiros 

obstétricos no município do Rio de Janeiro. 

Os Ministérios da Saúde e da Educação lançaram, por meio de edital, o Programa 

Nacional de Residência em Enfermagem Obstetrícia (PRONAENF), uma iniciativa pioneira do 

governo federal para incentivar instituições de educação superior a promover a formação de 

profissionais com especialidade em enfermagem obstétrica. E a enfermagem brasileira atendeu 

a solicitação governamental, se engajando nesse Programa.  

O PRONAENF é um programa que capacita enfermeiros obstetras para serem 

inseridos no Sistema Único de Saúde, sobretudo, nas regiões que aderiram à estratégia Rede 

Cegonha. Os profissionais tornam-se aptos a atuar desde o pré-natal e parto até o nascimento e 

pós-parto dentro do preconizado pela Rede Cegonha.  “A estratégia visa intensificar a 

assistência integral à saúde das mulheres e crianças, desde o planejamento reprodutivo — 

http://www.saude.gov.br/
http://www.mec.gov.br/
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passando pela confirmação da gravidez, parto, puerpério, até o segundo ano de vida do filho” 

(BRASIL, http://www.blog.saude.gov.br/rwzo5d, 10 de Setembro de 2012). 

Porém, verifica-se a inserção de outras instituições que não estão nesse Programa, mas 

fazem parte do grupo de preceptores, que conforme fala de Heller (op.cit.,p. 317) “somam 

conhecimentos sobre a realidade que utilizam modos efetivos na vida cotidiana e de maneira 

heterogênea”. São preceptores que recebem financiamento das instituições pela práxis 

realizada. Estão submetidas a contratos de trabalho e, reconhecidos em suas estruturas 

organizacionais.  

Os preceptores da SMS/RJ não recebem financeiramente pela atividade de preceptoria, 

a exerce de forma similar, porém tem o campo clínico mais favorável a práxis profissional. 

Entretanto, não têm contratos de trabalho que os permitam projeções de estabilidade pessoal e 

social.  

 

6. Gráfico representativo da titulação/qualificação dos preceptores inscritos 

 

       Fonte: Soares, 2018. 

 

Os achados da pesquisa, no tocante a formação mínima para exercer a preceptoria, 

estão em consonância com o que as diretrizes gerais dos Programas de Residência 

Multiprofissional e em Profissional de Saúde preconizam, uma vez que estabelecem que o 

profissional de saúde necessita ter formação mínima de especialista na área a qual esteja 

atuando como preceptor (BRASIL, 2012).  

http://www.blog.saude.gov.br/rwzo5d
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Portanto, estão legitimados para contribuir com a formação e a vivência real dos 

residentes no processo de aprendizagem, pois se compreende que é fundamental que o preceptor 

seja necessariamente da mesma área profissional do residente, a fim de garantir a supervisão e 

avaliação das atividades privativas inerentes de cada profissão.  

Verifica-se a conversão e enfrentamento dos papéis. Ele atua naquilo que gosta, faz-

se pertencer a um grupo diferenciado na categoria e, consequentemente se mobiliza na busca 

de outros saberes, sem recursos, de maneira assistemática, inerente ao seu compromisso social 

de fortalecer a especialidade. Ele se aliena, vence as diversidades e sai da zona de conforto 

criando novos atritos, novas configurações pessoais e sócias. 

 

7. Gráfico representativo do tempo de conclusão da maior titulação 

 

Fonte: Soares, 2018. 

 

Quanto ao tempo de conclusão da maior titulação, 50% dos sujeitos tinham concluído 

em até 5 anos, 34% entre 6 e 10 anos, 13% entre 11 e 20 anos e apenas 3% entre 21 e 30 anos. 

Compreende-se que com o incremento da formação de enfermeiros obstétricos há uma corrida 

aos exames de residência como especialização lato sensu, imediatamente à graduação. Admite-

se ser por desejo pessoal ou até mesmo pelo incentivo financeiro que o PRONAENF oferece.  

Tem-se um habitus que é a matriz de conteúdos decidida no MEC pelos grupos 

condutores de ensino e da Rede Cegonha. Vemos aqui uma opção de práxis, uma estratificação 

social: os residentes do PRONAENF e os demais. E Heller (1992) ancora esse estado de estar 

na formação de enfermagem obstétrica, o preconceito se estabelece e mobiliza modos de assistir 
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a mulher e como isso ao longo de 24 meses ou de 18 ou 14 meses se dão. O preceptor daqui 

pode ser um tutor de outro programa e vice-versa.  

 

8. Gráfico representativo do ano de conclusão da maior titulação 

 

              Fonte: Soares, 2018. 

 

9. Gráfico representativo da Instituição formadora da maior titulação 

 

Fonte: Soares, 2018. 

 

Sobre a qualificação profissional, nota-se que os inscritos as fez nos últimos dez anos, 

quer seja por meio de pós-graduação lato sensu, que compreende os programas de 

especializações, quer seja pela pós-graduação strict sensu, que são os programas de mestrados 
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e doutorados. Nessa perspectiva, a busca pelo aperfeiçoamento profissional suscita que esses 

profissionais de saúde são dotados de conhecimentos e habilidades aprofundadas em sua área 

específica de prática, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços, pois se acredita 

que a pós-graduação tenha essa intenção. 

Nas últimas décadas a área da educação em enfermagem no Brasil vem sofrendo 

diversas transformações, frente às exigências políticas, sociais e tecnológicas, de seu importante 

papel na formação de recursos humanos qualificados para atender às necessidades de saúde da 

população. Os autores corroboram com a as políticas públicas que fundamentaram a expansão 

da educação partiram da premissa de que a melhora da pós-graduação traria o aperfeiçoamento 

automático da graduação e, por conseguinte a qualidade dos profissionais inseridos no SUS 

(ERDMANN et al. 2011). 

Há uma busca maior dessa especialidade a partir de 2010 e a Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro é a mais antiga de todas as IES que lançaram tal formação de especialistas e 

aquela cuja história e tradição aparece como a que mais forma especialistas na área, daí 50% 

dos preceptores inscritos obtiveram tal formação. 

Nessa perspectiva tem-se Habitus como uma matriz cultural que predispõe os 

indivíduos a fazerem suas escolhas. A UERJ tem na historia do Município do RJ implicações 

no papel ideológico da assistência, na sustentação das ideias e na mediação dos conflitos que 

caracterizam uma identidade sua de não haver medicalização da parturiente e de trazer para a 

práxis da enfermagem obstétrica outros saberes com práticas integrativas de cuidar. 

 

10.   Gráfico representativo do tempo de experiência profissional 

 

Fonte: Soares, 2018. 
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Quanto ao tempo de exercício da profissão, 15 dos profissionais tinham 6 a 10 anos de 

experiência, 05 ficaram entre 11 a 15 anos, 04 entre 2 a 5 anos e outros 04 entre 26 a 30 anos e 

somente 1 estava entre 31 e 35 anos de experiência como enfermeiro em exercício. Observa-se 

que imediatamente após a graduação muitos conseguiram emprego, pois o tempo de graduação 

revelado no gráfico 03 corrobora com esse achado. Parece que a experiência na profissão é fator 

determinante para o indivíduo ser preceptor. 

Heller (1992) esclarece que “o lugar que se ocupam as pessoas de modo permanente 

na divisão social do trabalho não se baseia, necessariamente, na dependência social” ela 

representa um papel, ela não pertence a estrutura organizacional ela o é e faz “seu papel social” 

por si mesma naquele lugar que é um não lugar. Não se cristalizam, a preceptoria pode ser 

exercida por aquele que se compromete.  

 

11. Gráfico representativo do tempo de preceptoria 

 

Fonte: Soares, 2018. 

 

Do grupo tem-se que a preceptoria/tutoria vem sendo realizada no espaço temporal por 

76% dos profissionais no espaço de 02 a 10 anos. Isso permite inferir que essa é uma atividade 

nova, que vem se construindo há uma década, por profissionais que fizeram esse exercício de 

maneira assistemática, tanto que na data de 08 de novembro ocorreu o I Encontro de Preceptoria 

na área de Enfermagem Obstétrica no Munícipio do Rio de Janeiro para tentativa de elaboração 

de diretrizes norteadoras dessa atividade. 

Para Afonso e Silveira ser preceptor/tutor é enfrentar o desafio de “cuidar do 

aprendizado” e “ensinar o cuidado”. O desafio que se coloca é praticar a tutoria/preceptoria 
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sustentando sua ação de educador, compreendendo que “educar é um processo reconstrutivo, 

de dentro para fora, em direção à autonomia” (AFONSO; SILVEIRA, 2012, p. 83). 

 

12.  Gráfico representativo do tempo de docência 

 

Fonte: Soares, 2018. 

 

Esse foi um dado interessante que demonstrou que mais de 50% do grupo não exerce 

ou não quis informar sua atividade de docência. E considerou-se então não terem esse tipo de 

experiência. Porém, os outros 50% exercem essa atividade demonstrando que estão presentes 

na formação profissional ligados as IES. Informação corroborada quando se solicitou o link do 

currículo lattes pois, 57% o forneceram e os demais não tinham essa preocupação que é comum 

ao meio acadêmico.  

Mas, percebe-se uma vinculação da academia com a realidade assistencial, já que se 

perguntou se a pessoa tinha identidade com o ensino e a pesquisa 80% responderam 

afirmativamente a essa questão. Muito embora, apenas 50% se vinculam as IES e 76% 

desempenham preceptoria nos últimos 10 anos. 

Os “contatos cotidianos” Heller (1994) são reflexos das reflexões das relações sociais. 

O não pertencimento (por contrato trabalhista) de 17 deles dizem claramente que não se 

vinculam a um habitus acadêmico, são preceptores por serem educadores, por troca de saberes 

por falarem do cotidiano por eles vivenciado. 

 

 



61 
 

 
 

13.  Gráfico representativo de experiência na gestão acadêmica 

 

Fonte: Soares, 2018. 

 

14.  Gráfico representativo de experiência na gestão assistencial 

 

Fonte: Soares, 2018. 

 

Ambos os gráficos (13 e 14) quando se construiu os dados da pesquisa, apontam os 

mesmos resultados: 19 dos preceptores inscritos tem experiência em gestão acadêmica e 

assistencial. Como não se fez coleta qualitativa desse dado, não se pode afirmar que são os 

mesmos elementos. Contudo, pode-se inferir que a gestão está presente no perfil do preceptor 

e talvez seja parte de sua experiência profissional que consolida o ensino em serviço. O assistir 

educando, demonstrando, criando estratégias de aprendizagem. 
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Ceccim et al (2018, p.113) coloca que ao se discutir os aspectos didático-pedagógicos 

envolvidos na formação de tutores/preceptores encontra-se o perfil de competências do 

profissional de saúde, no exercício da preceptoria/tutoria, representado pela “articulação de três 

núcleos de conhecimentos e práticas que delimitam o escopo da atuação profissional: atenção, 

gestão e educação na saúde”. 

O grupo se coloca com enfoque sem experiência na gestão acadêmica e assistencial, o 

cotidiano deles é o cuidar, as habilidades são tão complexas que estão ali para assegurar 

excelência nesse cuidado, ainda que sob tantas e diferentes adversidades nesse movimento está 

a força criativa deles “dão conta da coerência do existir, de estar ali, a partir de seu próprios 

fundamentos econômicos, imaginários e ideológicos” (HELLER, 1992).  

 

15.  Gráfico representativo de experiência na assistencial a mulher no parto normal 

 

Fonte: Soares, 2018. 

 

Como último quesito da folha de inscrição para o WORLD CAFÉ questionou-se sobre 

a experiência e assistência direta à mulher no parto normal. Esse é um aspecto que por vezes se 

constitui requisito básico para aquele enfermeiro obstétrico que deseja desenvolver preceptoria. 

Centra-se desejo de formação de habilidades e atitudes naqueles que estão atuando diretamente 

na assistência á parturiente e sobre esse aspecto 26 deles tem essa atuação. Apenas 01 disse que 

isso não é um fator importante. 

Segundo Amorim e Gualda (2011) as investigações sobre a temática do ensino de 

enfermeiras obstétricas, a “qualificação de excelência deve proporcionar às alunas os conheci 

mentos necessários e atualizados para exercer a especialidade com segurança e atitudes ético-
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políticas “para efetivar os cuidados humanizados e superar os obstáculos institucionais para sua 

atuação profissional”. 

As perguntas no WORLD CAFÉ foram constitutivas da analise temática destacando-

se as unidades de registro para composição das diretrizes norteadoras. Na perspectiva de 

pesquisa qualitativa, os fenômenos foram observados, a partir do olhar, da realidade, do mundo 

dos próprios participantes, e por isso, a demanda das preceptoras ao longo da investigação foi 

o que norteou a discussão e o aprofundamento nos dados mediante o referencial de Paulo Freire, 

além de referências conceituais utilizadas na pesquisa.  

 Nesse ponto torna-se necessário esclarecer que dos 30 preceptores inscritos no WORLD 

CAFÉ, devido a forte chuva que se abateu naquele dia sobre a cidade, apenas dezessete 

compareceram, formalizando o n= 17 de participantes. Os dados serão apresentados por 

quadros analíticos das unidades de registro, seguido de depoimentos transcritos e com 

codificação numérica da fala do preceptor, qualificando a construção da análise. 

  Primeira pergunta disparadora para a dinâmica foi quais eram os critérios de 

elegibilidade para ser um preceptor:  

 

1 Quadro analítico acerca de critérios para a preceptoria 

Categoria 
temática 

Subcategoria Unidades de Registro  Nº (UR) 

Critérios para ser 
um preceptor  

Ser trabalhador 
Profissional vinculado a unidade de 
saúde 

03 

Ter expertise na área Ser enfermeiro obstétrico 01 

Ter conhecimento Saber fazer 02 

Ter identidade Responsabilidade, disponibilidade 01 

Gostar  Gostar de ensinar e de fazer  10 

Total  17 UR 

Fonte: Soares, 2018. 

 

 As falas valorizam o gosto pessoal (10 UR) para o exercício da preceptoria. Esse 

sentimento vem atrelado ao ser trabalhador (03 UR) que se mantem vinculado à instituição. Na 

discussão trouxeram a Lei 8080/90 referindo que todo trabalhador é um preceptor em potencial. 

E se a formação de profissionais está voltada para o SUS, ele deve ser comprometido, 

responsável, disponível e multiplicador de saberes (02 UR). 

   

“Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz naturalmente, a gente recebe o 

aluno com prazer, é uma troca que não é vertical e sim horizontal” (P4) 
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 Percebe-se que a questão maior é não se ter um desenho da identidade desse preceptor 

habitus. O conhecimento prévio da especialidade é fundamental, a liderança posta no perfil do 

generalista conduz a busca de novos saberes para orientar a equipe. Compreendem que estão 

pela primeira vez discutindo o que vem a ser essa preceptoria e a relação com o residente. 

 Precisa fomentar o sentimento nas residentes de melhorar a assistência através da 

formação de novos profissionais para a mudança dos cenários. Mas deve-se lembrar que cada 

residente tem seu tempo, tem-se que respeitar e entender esse tempo. O processo formador é 

dinâmico, contínuo e os preceptores não valorizam esse processo formador “há uma relação 

entre o comportamento pessoal e o social” (HELLER, 1994, p.2) 

 

“A gente está sentando para discutir, a medida em que discutimos vamos construir 

essa identidade e poderemos definir quais os critérios de elegibilidade do preceptor”. 

(P.09) 

 

“Quando a gente faz o que a gente faz a gente faz naturalmente. A gente recebe o 

aluno com prazer, a troca é natural, que também fazemos com o paciente com quem 

também aprendemos no dia-a-dia. A prática faz a gente aprender todos os dias”. 

(P.08) 

 

“Não existe um perfil pronto. Mas procuramos aquele que tem mais facilidade ao 

ensinar e buscar conhecimentos” (P.14) 

 

 Admito não haver um curso preparatório para a preceptoria em enfermagem obstétrica 

e ainda ela se confunde com vários papeis profissionais. O primeiro documento que nominou o 

corpo docente-assistencial nas residências foi sua lei de criação (Lei Federal nº 11.129, de 30 

de junho de 2005): preceptor, tutor e orientador de serviço. Esse registra que a preceptoria tem 

função de supervisão docente-assistencial por área específica de atuação ou de especialidade 

profissional, “que exerçam atividade de organização do processo de aprendizagem 

especializado e de orientação técnica aos profissionais ou estudantes, respectivamente em 

aperfeiçoamento ou especialização ou em estágio ou vivência de graduação ou de extensão” 

(CECCIM et al, 2018). 

 Estudo desenvolvido por Parente (2008), diz que o preceptor deve apresentar o seguinte 

perfil de competência: reconhecer as bases conceituais e a realidade sociocultural-

epidemiológica do território; orientar o residente quanto às práticas específicas do núcleo e do 

campo a que se vincula; contribuir com os residentes no planejamento das ações a serem 

desenvolvidas; sistematizar juntamente com os residentes o fazer da categoria; avaliar o 

processo formativo de cada residente (em conjunto com o tutor). 
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  Ainda acrescenta que o preceptor deve, a partir da promoção do diálogo entre iguais, 

“cuidar da reflexão e da problematização da categoria a que pertence ele e os residentes de 

núcleo sob a sua responsabilidade, articulando o saber da categoria com a realidade do 

território”.  

 Muito embora a normatização favoreça a compreensão da função a ser exercida, não 

traz um perfil detalhado de quem vem a ser esse preceptor e quais critérios poderiam ser comuns 

a cada um deles. É Ceccim (2018), que comenta claramente que o preceptor e categoria 

profissional vão construir a identidade do fazer dos preceptores, pois está na facilitação do fazer 

das diferentes categorias profissionais, a partir da promoção do diálogo entre iguais. Portanto é 

função dos enfermeiros obstétricos o desenho da identidade do preceptor. Traçar o que qualifica 

um enfermeiro obstétrico para ser um preceptor. 

Na norma da Comissão Nacional de Residências apresenta as atribuições do preceptor 

em seu Art. 16. O Preceptor é o profissional que tem a função de acompanhar o ensino de 

pequeno grupo de alunos residentes com ênfase na prática, tendo as seguintes competências: a) 

supervisionar o treinamento em serviço dos Residentes; b) participar das atividades designadas 

pelo Coordenador; c) orientar a produção técnica e científica dos Residentes quando portadores 

do título de mestre ou doutor; d) orientar os Residentes, na solução dos problemas de natureza 

ética profissional, surgidos no exercício de suas atividades no Curso, em estreito contato com 

o Coordenador profissional específico; e) medir e desenvolver conhecimentos e habilidades no 

ambiente das atividades práticas.  

Isso é uma diretriz com habitus genéricas que não apontam a vivência desse realizar. 

Como se dá a objetivação da preceptoria? São questões que vivencia ajuda a responder, por isso 

foi importante dar voz a eles.  

 

 2. Quadro analítico referente às atividades um preceptor de enfermagem obstétrica 

realiza 

Categoria 
temática 

Subcategoria Unidades de Registro  Nº (UR) 

Atividades de 
preceptoria de 
enfermagem 

obstétrica  

Trabalhar na ponta Profissional que presta cuidados 03 

Facilidade para ensinar Ser bom na teoria e na didática 05 

Organizar o processo de 
cuidar 

Fazer escala 
05 

Ter expertise Realizar cuidados específicos  04 

Total  17 UR 

Fonte: Soares, 2018. 
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 Verifica-se que há necessidade de esclarecer as reais atribuições do preceptor em relação 

as do tutor, qualifica-se por vezes um preceptor apenas por que ele é o trabalhador da ponta e 

nem tem especialização na área. Ainda referiram que o “tutor tem que ter vontade para manter 

o programa funcionante” (P 15).  

 Há uma diversidade de contingências do processo de trabalho que confunde as 

atividades de preceptor e tutor. Uma vez mais, Ceccim (2018) coloca que organização do 

processo de trabalho: nesse diálogo entre iguais, o preceptor tem o desafio de aprofundar os 

saberes na perspectiva de sistematizar o processo de trabalho (05 UR) da categoria e identificar 

como promover a saúde a partir de contribuições que perpassam a singularidade da disciplina.  

 Centra-se no tutor o processo assistencial como um todo, foca mais nas habilidades que 

deve oportunizar para o residente. Em 2012, a CNRMS definiu tutoria e preceptoria num 

esforço de afirmar a diferença entre “instituição formadora” e “instituição executora”, isto é, 

universidade e serviço; uma noção que foi modificada em 2014, quando as residências passam 

a ser de responsabilidade de “instituições proponentes”. Na Resolução CNRMS nº 2, de 13 de 

abril de 2012, tem-se que “a função de preceptor se caracteriza por supervisão direta das 

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

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

formação mínima de (BRASIL. MEC. SESu. CNRMS, 2012). 

 Entende-se que se há necessidade de supervisionar as atividades práticas - é atividade 

precípua de o preceptor estar atento aos modos diretos de cuidar. Portanto a expertise (0 4 UR) 

faz parte, o conhecimento, a troca de saberes, facilitação de estratégias de aprendizagem 

também estão inseridas. Os profissionais residentes devem problematizar a realidade e resolver 

problemas acerca do melhor cuidado.   

                                

“Eu vejo o preceptor um profissional mais formado para a assistência. Se ele tem o 

perfil, boa vontade, eu posso aproveitar ele no canal teórico de residência. Vejo 

também preceptores que podem colaborar como orientados em trabalhos na 

residência” (P07). 

 

“Fomentar a parte teórica do estudo, trazendo a participação do preceptor. Quando 

o preceptor entende o que o residente precisa, aí é que as coisas crescem, aí que o 

residente vai poder entender o porquê de cada prática. Provocar a discussão entre 

os preceptores sobre suas práticas e estimular o pensamento crítico do residente” 

(P09). 

 

 Outro ponto de destaque foi que o preceptor é um facilitador da aprendizagem (05 UR) 

na práxis, às vezes, o preceptor fica sobrecarregado. Tem uma carga horária excessiva às vezes 
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com mais de um vínculo/matrícula de trabalho. Precisa-se entender em que proporcionalidade 

está-se usando ou subutilizando esse profissional. Sem receber por isso, excesso de 

responsabilidade e a saúde mental do profissional pode ser atingida, nessa sobrecarga de 

responsabilidades. 

 Comentou-se a prática pedagógica que realizam de maneira assistemática, dizem ser um 

trabalho de sedução, de convencimento, utilizam os princípios de Heller, no sentido de buscar 

diálogos e caminhos para facilitar o desempenho do residente. 

“Se na prática eu sinto que o residente precisa melhorar em algo eu não espero a 

universidade resolver, eu posso intervir diretamente; dialogar com o residente para 

entender suas necessidades e dar conta de suas deficiências com treinamentos, aulas 

e etc na própria unidade, à partir das demandas apresentadas por eles”(P.05) 

 

“Fomentar a parte teórica do estudo, trazendo a participação do preceptor. Quando 

o preceptor entende o que o residente preciso, aí é que as coisas crescem, aí que o 

residente vai poder entender o por que de cada prática. “Provocar a discussão entre 

os preceptores sobre suas práticas e estimular o pensamento crítico do residente” 

(P.10). 

 

Circunscreve-se aqui a alienação, visível quando ele amplia seu raio de ação e passa a 

ter outra dimensão, entre as quais destaco: o atendimento individualizado ao residente 

permitindo que ele retorne e apreenda de fato. Heller (1994) diz que esse atendimento a 

aquisição de novos conhecimentos, as mudanças da vida e a introjeção de maneiras e formas de 

trabalhar, situa-se fora da linha de produtividade de formação.  

As exigências do cuidado e sua nuances vão dando forma a como fazer “preceptoria”, 

todavia, precisam conversar trazer a tona sua práxis, configurar o “papel social” e quem sabe, 

dar corpo e dignidade para tornar-se uma translação do saber. 

Quando se refere dignidade, se expressa na organização do trabalho, reconhecimento 

que essa cotidianidade reflete negociação de carga horária, bonificação salarial, valorização da 

expertise, capacitação em processos avaliativos, melhoria das condições de trabalho e de 

serviço. Essa dinâmica de motivações de agir elevam os valores individuais e sociais. 
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 3. Quadro analítico referente às atividades educativas de um preceptor de enfermagem 

obstétrica  

Categoria 
temática 

Subcategoria Unidades de Registro  Nº (UR) 

 
O que se faz para 

desenvolver 
competência em 

formar enfermeiro 
especialista 

Educação permanente  

Cursos, atualizações, discussão de 
processos de trabalho, analises da 
realidade. 

04 

Construção de 
conhecimento 

Estudar, aplicar o que aprendeu 
buscar inovações, deixar desenvolver-
se, disponibilizar-se para pesquisas  

04 

Organizar o processo de 
trabalho 

Permitir planos de estudos, 
organizações pessoais de trabalho, 
Desenvolvimento de atitudes, de 
procedimentos técnicos, de assunção 
de papéis. 05 

Avaliar continuamente Estar junto sem fazer por 04 

Total  17 UR 

Fonte: Soares, 2018. 

 

 Interessante como o grupo se coloca junto ao aprendiz na construção do caminho do 

outro. 

Aprimorar nossos conhecimentos para moldar nossas habilidades. Quais os novos 

conhecimentos, novas técnicas menos invasivas. Com a empatia pela nossa clientela 

podemos entender o que podemos nos moldar para adequar nossas práticas (P 11) 

A preceptoria é um aproximador com a academia, vem de o preceptor um caminhar 

que começa na assistência e não acaba na academia. É um processo contínuo que 

passa pela academia. Gera estudos e aprofundamento na aprendizagem e pesquisa 

(P 05) 

O residente apresentar os trabalho produzidos na unidade para o profissional da 

unidade que foi seu preceptor é gratificante e dá retorno ao preceptor (P 12) 

 

 Os atributos das subcategorias ficaram subdivididos de maneira igual, o que nos remete 

a atribuição do enfermeiro: educação; assistência, gerência e ensino. Esse é o habitus da 

profissão, o caminhar do cotidiano e a agregação de saberes devem ser revelados na práxis. 

 

A cada turma eu me moldo de um jeito, cada turma tem seu perfil. Algumas têm uma 

coesão outras eu preciso me moldar com cada residente e seu perfil. Por mais que a 

gente vá há congressos, o mais difícil é saber lidar com a diferença de cada residente 

(P0 2) 

Heller (1994) aponta que as relações sociais é a “soma dos nossos conhecimentos da 

realidade”. Esse conhecimento é construído no residente com a participação de outros 

preceptores. Então, a diversidade de habilidades e atitudes confere amplitude no “papel social” 

e o torna mais atraente e acurado.  

O preceptor precisa se ver como importante para o cliente, para seu colega e ver que 

ele faz a diferença na vida do residente e se ver como espelho para muitos deles. Se 
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entender como parte do processo, como papel importante nesse processo. Empatia 

gera mudança de ação no outro (P04). 

 

A cada turma nos reinventamos, tem turma que fazemos isso várias vezes (P13) 

 

O preceptor é o processo de trabalho dinâmico. É aquele que está trabalhando na 

ponta com mais domínio para educar na prática. A graduação não nos dá habilidades 

para ter competências (P06). 

 

Essas falam materializam o “papel social” do preceptor à medida que ele se liberta 

(aliena) vai se afetando com o aprendizado do outro, com o existir do aprendiz. O que está em 

jogo é buscar uma aprendizagem significativa de tal forma que irradia para as demais esferas, 

faz diferença na e para a vida do outro. Processo imbricado na espontaneidade de gostar-agir, 

gostar-fazer, gostar-ensinar, gostar-objetivando, gostar-provocando, gostar-avaliando. 

A pessoa se modifica no compromisso de facilitar, de negociar e propor caminhos 

várias vezes para um único individuo Heller (1992) refere que “ele (o individuo) os aprende 

numa totalidade relativa”, no seu tempo, do seu jeito, conforme deseja. E o preceptor precisa 

ver “como ele é importante”. Infere precisar sentir e agregar valor pessoal e social. 

 Ao dar voz, num primeiro encontro de preceptores da SMSRJ, depois de tantos 

exercícios da “cotidianidade”, um deles disse claramente: 

 

Acho que o primeiro ponto é fazer o que estamos fazendo hoje, conversar com nossos 

pares. Conversar, dividir, perceber e crescer. Entender as diferenças de cada cenário 

e voltar para nosso residente mais fortalecido. Ter esse movimento de encontro (P10). 

 

 

Heller (1994) já falava do papel social como um ordenamento da formação toma como 

um dos eixos estruturantes da educação na saúde, a prática cotidiana nas redes de gestão e de 

serviços, “onde opera o “trabalho vivo em ato”, interessando o cuidado que efetivamente é 

produzido e articulado nas redes de atenção” (CECCIM, 2018). A aposta na produção do 

conhecimento, a partir da realidade vivida, subverte a formação conteúdista e tecnicista 

tradicional, colocando em foco as relações interpessoais na produção do saber-fazer em saúde 

(LEITE, 2010). 

Não está se criando a roda está se dando outra dimensão dessa práxis de enfermagem 

obstétrica. 

As duas últimas questões do WORLD CAFÉ falam das potencialidades e dos desafios 

decidiu-se por apresentá-las num único quadro representativo com falas originais, sem 

contabilizar unidades de registro para não perder a essência e trazendo a verbalização daquilo 

que efetivamente os afeta. 
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4. Quadro analítico referente às atividades educativas de um preceptor de enfermagem 

obstétrica  

Categoria 
temática 

 
Subcategoria 

Unidades de Registro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação do 
preceptor sobre a 
práxis que realiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencialidades 

- Pela distância das unidades a gente fala muito mais 
informalmente do que formalmente. Seria interessante 
abrir esses canais, com quebra de protocolos e 
formalidades para maior interação entre os programas 
e seus preceptores. Acho que isso aproximaria a 
Enfermagem Obstétrica do Rio de Janeiro. 
- Preceptores como co-autores dos TCCs 
- Levar trabalhos de residentes para congressos quando 
eles não tiverem a oportunidade de rir, no objetivo de 
amplificar a Enfermagem Obstétrica 
- Eu vejo um absurdo de potencialidades: é essencial 
saber fazer educação em saúde. É um crescimento muito 
grande como enfermeiro aprender a usar melhores 
estratégias para o ensino ao residente; a função de 
preceptor te instiga a participar de eventos e do campo 
acadêmico como um todo. Somos cuidadores de 
pessoas, saber a lidar com as diferença das pessoas, 
te ajuda a entender as subjetividades do ser 
(residentes e pacientes) 
- Dar autonomia para preparar o indivíduo para o 
autocuidado 
- Cada preceptor em seu estilo vai levar seu residente 
a adquirir raciocínio clínico durante o percorrer da 
residência. O que me leva a formar alguém? Isso não 
está escrito em livro nenhum. 
- Fazer o raciocínio clínico do residente acontecer 
apostando no que ele pode vir a ser 
- A avaliação me dá um norte de como eu estou 
formando esse profissional que futuramente será meu 
colega 
- A potencialidade de mostrar para esse residente a 
capacidade que ele tem de ser com os outros funcionários 
o que foi aprendido  

  

           Desafios  

- Os residentes o tempo todo estão nos reciclando, 
nos indagando e estimulando a buscar conhecimento 
e resgatar discussões sobre a prática. O residente traz 
o novo. Estamos aqui para reaprender e aprender 
novamente. 
- Desafio as coisas dão errado, quando meu colega 
médico segue um outro perfil, quando a estrutura ainda é 
hospitalocêntrica  
- Um desafio é desenvolver um “feeling” para as 
peculiaridades da assistência a cada mulher. Entender 
a percepção que a mulher tem de si (“feeling da 
mulher”) – formação de vínculo 
- Se reinventar todos os dias, constantemente é um 
desafio. Estar ao lado (“obstare”) é muito 
desenvolvido com a presença do residente 
- Empoderar não só a gestante, mas também o residente. 
O principal desafio é esse. 
- A maior dificuldade é explicar a subjetividade 
- O mais gritante dos desafios é SER EXEMPLO num 
sistema que às vezes não te dá condições de prestar a 
assistência que você deseja (falta de salários, dificuldade 
de investir em congressos, falta de reconhecimento, falta 
de insumos, falta de fortalecimento entre a enfermagem 
obstétrica, mudanças constantes de equipe) 
O ideal é todo mundo que QUER ser exemplo tenha 
CONDIÇÕES de ser exemplo 
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- Falta reconhecimento da identidade da Enfermagem 
Obstétrica até dentro da área da Enfermagem 
- Falta da interação entre cenário e academia 
- É preciso saber o que somos e fazemos (identidade 
profissional) primeiro para depois saber ensinar a ser  
- Campos de estágio muito reduzidos (superlotados) 
enquanto temos maternidades do Estado que não têm 
programas de residências. Mantemos os mesmos campos 
de estágio de sempre 
- Falta de tempo suficiente para acompanhar o residente 
- Dificuldade de estabelecer parcerias e convênios 
- As gerações mudam, os tempos mudam. Não 
devemos minimizar a autoestima do residente 

Total  

 

Das falas se depreende o desejo de concretude do “papel social”. De fato, o que me 

leva a formar alguém é exercício intrínseco. É pessoal, é desafiador, se dá nos processos de 

conflito da existência profissional e individual. Segundo Heller não é a “satisfação pessoal de 

uma necessidade, mas um meio de satisfazer as necessidades da vida”. As mulheres precisam 

de enfermeiros obstétricos, de cuidados especiais, de solicitude, de sensibilidade, de 

conhecimento aplicado. Desse conjunto de sentimentos e sensações que sem conhecê-las 

entram no jogo da assistência confiando seus corpos aos preceptores que mediam a 

aprendizagem do residente.  

Somos cuidadores de pessoas. “saber a lidar com as diferença das pessoas, te ajuda a 

entender as subjetividades do ser (residentes e pacientes)” ao ampliar o raio de ação do 

“alienado” ele o caracteriza. Cuido para ele se cuidar, cuido par ele adquirir raciocínio clínico. 

Avalia-se par nortear e apontar crescimento, os exercícios pessoais tantas vezes diferentes, mas 

com certeza, refletidos.  

As capacidades humanas não são generalizadas se constituem desafios. Heller (1994) 

diz que é preciso transgredir para encontrar a forma de desempenhar seu papel, daí não se pensa 

em escola de preceptores, mas diretrizes de ação, objetivação de sentido. Aprender e reaprender, 

desconstruir e tornar a construir. Exercício de práxis difícil, pois é na dinâmica do cotidiano 

que vou construindo e sedimentando, mas nunca cristalizando. 

Um preceptor diz ser necessário desenvolver um feeling junto a mulher percebendo-a e 

refere-se sobre a criação de vinculo. Pensa-se que trouxe essa perspectiva para também falar da 

vinculação do residente. 

 Ainda que muitos reclamem da forma de tratamento de alguns, há por vezes o 

distanciamento dos preceptores e eles não vinculam o aprendiz. A maior dificuldade é explicar 

a subjetividade. Alguns residentes colocam que estão órfãos, perdidos, sem receberem a atenção 

adequada dos preceptores, outros querem se livrar dele, dizem que ficam em cima de tudo que 
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fazem. Realmente, não há explicação para o como agir, isso depende do cotidiano e das relações 

que se estabelecem com a vinculação ou a partir dela.    

Tempos difíceis de políticas públicas desrespeitadas de processos de trabalhos 

inóspitos: “Falta reconhecimento da identidade da Enfermagem Obstétrica até dentro da área 

da Enfermagem; Falta da interação entre cenário e academia. É preciso saber o que somos e 

fazemos (identidade profissional) primeiro para depois saber ensinar a ser, campos de estágio 

muito reduzidos (superlotados), enquanto temos maternidades do Estado que não têm 

programas de residências; Mantemos os mesmos campos de estágio de sempre; Falta de tempo 

suficiente para acompanhar o residente e Dificuldade de estabelecer parcerias e convênios”. Os 

participantes demonstram inserção política de gestão do ensino e da assistência na práxis de 

seus papéis sociais. Extrapolam colocando as desarticulações que vivenciam e os fatores de 

ordem institucional no Sistema que os limitam, mas não os impedem. Os incomodam, não são 

da governança deles, mas caminham. 

Essa análise narrativa será interrompida com a última fala de determinado preceptor: 

- “As gerações mudam, os tempos mudam. Não devemos minimizar a autoestima do residente”. 

É nesse ambiente com toda ordem de potencialidades e desafios que ele para e se afeta com o 

residente. Não existem autores para explicar essa alienação: preparar para melhor cuidar. Há 

que se levar em conta o respeito individual, coletivo, a resiliência máxima de ver crescer.  

Dos contatos do WORLD CAFÉ percebe-se que esses enfermeiros obstétricos vão 

cumprir seu papel social, implicados nos objetivos do SUS. Lutam para que todos os 

profissionais que envolvem a enfermagem obstétrica realizem pesquisas que criem evidências 

de posturas exitosas de preceptoria e do cotidiano da práxis. 

“A questão de saber cabe ao pensamento humano. Uma verdade objetiva não é uma 

questão teórica, mas prática. É na práxis que o homem deve demonstrar a verdade, isto é. A 

realidade e o poder, o caráter terreno do seu pensamento”. (Karl Max). 
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5. PROPOSTAS DE DIRETRIZES ORIENTADORAS 

 

5.1 Apresentação do Produto 

 

Essa proposta de diretrizes orientadoras para preceptores de enfermagem obstétrica, foi 

criada com o objetivo de disseminar informações acerca do papel do preceptor nos Programas 

de Residência de Enfermagem Obstétrica conveniados com a Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro (SMS/RJ). Sendo destinado a todos aqueles profissionais que atuam na 

preceptoria de enfermagem obstétrica. 

A proposta foi elaborada após pesquisa realizada com um grupo de preceptores de 

enfermagem obstétrica da SMS/RJ, a partir dos achados desvelados em suas vivências no 

exercício da preceptoria de enfermagem, sendo produto apresentado ao Programa de Mestrado 

Profissional Ensino em Saúde: Formação Docente Interdisciplinar Para o Sistema Único de 

Saúde (SUS) da Universidade Federal Fluminense.  

Essa proposta de diretrizes orientadoras para preceptores de residência de enfermagem 

obstétrica está longe da pretensão de ousar pelo esgotamento da discussão dessa temática, pelo 

contrário, ele objetiva orientar e auxiliar minimamente as atividades de preceptoria, com intuito 

de ser gradualmente aprimorado, por meio de contribuições futuras dos diversos participantes 

do processo. 

O desejo é contribuir para início de discussões crítica a respeito do exercício da 

preceptoria de enfermagem obstétrica e, com ela, fomentar mudanças e transformação dos 

cenários de prática, valorizando e qualificando a preceptoria e os programas de residência de 

enfermagem obstétrica. 

 

5.2 Breve Histórico das Normatizações das Residências em Saúde 

 

A formação e a qualificação de profissionais para atuar na área da saúde no Brasil vem 

ganhando destaque, como um dos grandes desafios à efetiva implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), pelos profissionais, gestores e educadores em saúde.  
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A proposta de assistência universal à saúde, que se estendesse a todos os cidadãos, foi 

estabelecida com a promulgação da Constituição Federal (1988), e do ponto de vista legal, 

compete aos gestores do SUS o ordenamento da formação de recursos humanos da área da 

saúde e o desenvolvimento científico e tecnológico (CF, art.200, III e IV).  

O cenário nacional aponta uma série de desafios tanto no que se refere às questões da 

gestão e organização do trabalho desenvolvido na área de saúde, quanto à formação dos 

trabalhadores para atuarem no SUS.  

No que tange a categoria profissional de enfermagem, ela tem regulamentação 

consubstanciada na Lei do Exercício Profissional (Lei no 7.498/1986) e seu decreto 

regulamentador (Decreto 94.406/1987), além do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem (CEPE). Neste sentido, a Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação 

e reabilitação da saúde humana, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e 

legais. 

Na perspectiva do papel social e do cuidado pautado na integralidade do sujeito, o 

processo educativo, deve permear o campo da ética e da moral. Logo os conceitos de 

desenvolvimento da competência moral e da responsabilidade ética devem ser trabalhados no 

campo clínico pois o exercício da enfermagem engloba, o uso consciência e liberdade, valores 

e responsabilidades, que se encontram inseridos como significados atribuídos socialmente ao 

fazer do profissional enfermeiro (FREITAS et al, 2010).  

Os fundamentos éticos da ação do enfermeiro, seja ele na função de gestão, educação ou 

assistencial, devem pautar toda a sua ação, auxiliando-o na percepção, nas suas escolhas e nas 

tomadas de decisão, conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

No tocante a formação profissional, o processo de formação em enfermagem sofreu 

diversas mudanças que têm acompanhando as exigências das políticas de educação e de saúde, 

bem como as demandas do mercado de trabalho de cada época. E, nesse contexto, destaca-se 

como fator relevante o aspecto da formação do docente-assistencial que atua formando os 

profissionais que desempenham atividades nesta importante área profissional. Com isso, o 

estabelecimento de novas diretrizes curriculares conducentes aos ideais da reforma sanitária e 

de uma melhoria na formação profissional, foram propostas no ano de 1994, com a publicação 

da Portaria nº 1.721, de 15 de dezembro, determinando a reformulação do currículo para o curso 

de enfermagem, estabelecendo os currículos mínimos e o aumento da carga horária do curso de 

enfermagem (BRASIL, 1994). 
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Ainda no contexto das reformas educacionais realizadas no Brasil, posteriormente em 

1996, com instituição da Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

foi prevista uma nova reestruturação dos cursos de graduação no país, com a extinção dos 

currículos mínimos e a adoção de diretrizes curriculares específicas para cada curso, pode-se 

considerar como um valioso instrumento político da educação brasileira (BRASIL, 1996).  

Finalmente, após grandes debates sobre a temática estabelecida pelas LDBEN, no ano 

de 2001, foram homologadas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para nortear o 

processo de formação em Enfermagem, por meio da Resolução CNE/CES nº 3 (2001), que faz 

referência ao exercício da profissão, o profissional enfermeiro deve deter formação pautada no 

modelo generalista, humanista, crítico e reflexivo o que corrobora a obtenção da qualificação e 

o desenvolvimento de competências primordiais como comunicação, liderança, administração, 

gerenciamento e educação permanente. Além disso, as DCN também apontam que o enfermeiro 

poderá ser licenciado em Enfermagem e, dessa forma, estará capacitado para atuar tanto na 

educação básica quanto na educação profissional de enfermagem. (BRASIL, 2001).  

Ainda de acordo com a essa resolução, o Curso de Graduação em Enfermagem deve ter 

um projeto pedagógico construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da 

aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-

aprendizagem. O objetivo das DCN é levar os alunos a aprender a aprender que engloba 

aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, garantindo a 

capacitação de profissionais com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da 

atenção, a qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, às famílias e às 

comunidades. (BRASIL, 2001).  

Para Cecim (2005) a Educação Permanente em Saúde (EPS) seria uma estratégia 

fundamental para reorganizar as práticas de formação, atenção, gestão, formulação de políticas 

e controle social no setor da saúde, uma vez que esta direciona o processo educativo no 

cotidiano do trabalho, ajudando na construção de espaços coletivos de reflexão das ações 

realizadas no dia-a-dia, colaborando com a formação do profissional de saúde à medida que 

consolida o acordo pautado entre o serviço e ensino. 

No Brasil a política de educação na saúde é organizada através da integração do ensino 

com os serviços de saúde que compõe o SUS, constituindo um ato pedagógico de aproximação 

dos profissionais dos serviços de saúde às práticas pedagógicas e aos professores dos processos 

de atenção em saúde, proporcionando assim a inovação e a transformação dos processos de 

ensino e de prestação de serviços (HADDAD, 2011). 
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A modalidade de ensino pós-Graduação, cuja premissa principal é formar recursos 

humanos altamente qualificados para transformar a realidade da saúde pública brasileira, tem 

um papel importante na formação de profissionais tanto para o desenvolvimento de pesquisa 

como para o preparo para a docência e transformação das práticas profissionais. 

Nesse contexto de transformações do ensino em saúde, as atenções se voltaram às 

Residências Multiprofissionais em Saúde, já existentes no Brasil desde o ano de 1970, porém 

sem lei regulamentadora específica. Assim, no ano de 2005, em ação conjunto do Ministério da 

Saúde (MS) e Ministério da Educação (MEC), foi promulgada a Lei Federal nº 11.129, que 

instituiu a residência em área profissional da saúde e estabeleceu a Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS). (BRASIL, 2005). Essa modalidade de 

ensino de pós-graduação lato sensu, estabelecida sob regime de dedicação exclusiva, 

supervisionada por um profissional docente-assistencial, fomentaria a educação dos 

profissionais das categorias que integram a área de saúde, exceto a especialidade médica, que 

desde 1977 possui regulamentação própria (Decreto 80.281, 1977). Em 2009, foi publicada a 

Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.077, que orienta as residências em área profissional da 

saúde, institui o programa nacional de bolsas para residência e estrutura a CNRMS (BRASIL, 

2009). 

Na modalidade de ensino residência, para que seja implementada e estabelecida de 

forma efetiva nos diversos cenários de prática do SUS, quer seja à atenção básica e até na alta 

complexidade, se faz necessária a participação dos próprios profissionais inseridos nos serviços 

de saúde, e esses são denominados preceptores e tutores (SILVA et al., 2017). 

Parente (2008) apoia a ideia de que “tutores e preceptores não são professores na 

concepção tradicional, operando assepticamente no interior de uma sala de aula. A sua práxis 

educativa está inexoravelmente comprometida com os processos de trabalho e 

consequentemente com sua transformação”, dessa forma torna-se conveniente a determinação 

do papel do tutor e preceptor. 

 

5.3 Supervisão dos Programas de Residência de Enfermagem Obstétrica 

 

5.3.1 Tutor  

Nesse contexto de formação em saúde, os cursos de Residências Multiprofissionais em 

Saúde, no quesito qualidade de ensino são o palco ideal para ações de ensino-aprendizagem, 
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visto que combinam o dia-a-dia do serviço dos preceptores com a expertise dos profissionais 

da academia, os tutores. 

A tutoria surge como uma das dimensões que demandam construção e aprendizagem na 

perspectiva de fortalecer a formação de residentes em saúde em consonância com os princípios 

do SUS, sendo delimitada ao processo de ensino- -aprendizado no contexto da formação 

interdisciplinar, que corresponde ao universo de disciplinas teóricas, e interprofissional, 

concernente às questões práticas da profissão. 

 Segundo as diretrizes gerais da CRMS (2012), o tutor precisa ter formação acadêmica 

mínima de mestre e experiência profissional de no mínimo 3 anos. Esse exerce função de 

atividade de orientação acadêmica dos preceptores e residentes, nas modalidades de tutoria de 

núcleo e tutoria de campo, a saber: 

§1º A tutoria de núcleo corresponde à atividade de orientação acadêmica voltada à 

discussão das atividades teóricas, teórico-práticas e práticas do núcleo específico 

profissional, desenvolvidas pelos preceptores e residentes (BRASIL. MEC. SESu. 

CNRMS, 2012).  

§2º A tutoria de campo corresponde à atividade de orientação acadêmica voltada à 

discussão das atividades teóricas, teórico-práticas e práticas desenvolvidas pelos 

preceptores e residentes, no âmbito do campo de conhecimento, integrando os núcleos 

de saberes e práticas das diferentes profissões que compõem a área de concentração 

do programa (BRASIL. MEC. SESu. CNRMS, 2012) 

.  

A seguir, algumas sugestões de atividades desempenhadas pelo tutor para a organização do 

processo de trabalho da tutoria:  

1. Tabela de Atividades de Tutoria 

Recepção e acolhimento dos residentes nas unidades de saúde; 

Apresentação dos residentes a todos os funcionários da Unidade de Saúde; 

Fazer uma visita técnica guiada com os residentes por toda unidade, a fim de apresentar os 

espaços/setores; 

Garantir que todos os funcionários tenham conhecimento acerca de qual o objetivo do 

residente em seu setor;  

Articular a integração dos preceptores de enfermagem e os residentes com os respectivos 

pares de outros programas; 

Garantir que os enfermeiros preceptores conheçam as propostas político-pedagógicas dos 

Programas de Residências de Enfermagem Obstétrica, a qual sua unidade de saúde faça parte; 
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Coordenar o processo de cuidar em enfermagem considerando contextos e demandas de 

saúde; 

Gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de Bioética, 

com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos de atuação 

profissional 

Organizar reuniões periódicas com os preceptores de enfermagem para avaliar o desempenho 

dos residentes e o desenvolvimento do programa; 

Participar do processo de avaliação dos residentes junto com os preceptores de enfermagem; 

Valorizar a avaliação do residente feita pelos preceptores das unidades de saúde, realizada 

através dos instrumentos de avaliação estabelecidos pelos Programas de Residência; 

Planejar e implementar atividades de qualificação e aprimoramento dos preceptores em 

enfermagem; 

Organizar as escalas de plantão dos residentes de enfermagem e seus respectivos preceptores;  

 

Proceder a substituição do preceptor nos casos de ausência do mesmo por qualquer motivo;  

Planejar e implementar, junto aos residentes, atividades específicas que serão de 

responsabilidade deles, com intuito de promover efetivamente a integração desses educandos 

no cotidiano da unidade;  

Proporcionar, sempre que possível, espaço protegido na agenda dos profissionais para 

planejamento, acompanhamento e avaliação dos alunos; 

Manter a articulação e encontros periódicos entre os profissionais da instituição formadora e 

a instituição executora; 

Orientar o residente quanto às práticas específicas da enfermagem obstétrica; 

Promover a integração dos residentes de enfermagem com os outros profissionais e a 

comunidade; 

Apoiar a atuação dos residentes, juntamente com a equipe, nas situações-problema 

encontradas no desenrolar de suas atividades teórico-prática; 

Participar da avaliação do Projeto Pedagógico do programa, contribuindo para o seu 

aprimoramento;  

Orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do programa de residência, conforme as regras 

estabelecidas no Regimento Interno da COREMU. 

Implementar estratégias pedagógicas que integrem saberes e práticas, promovendo a 

articulação ensino serviço, de modo a proporcionar a aquisição das competências previstas 

no PP do programa, realizando encontros periódicos com preceptores e residentes com 

frequência mínima semanal, contemplando todas as áreas envolvidas no programa. 

Fonte: Soares, 2018 
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5.3.2 Preceptor 

 

Seltenreich (2017), conceitua preceptoria em enfermagem, afirmando que esta é uma 

prática desempenhada pelos enfermeiros dos distintos serviços de saúde do Brasil, e intitula-se 

como preceptor, àquele enfermeiro que acompanha, supervisiona, coordena, ensina e aprende 

com os estudantes no seu cotidiano da assistência à saúde.  

As Diretrizes Gerais para os Programas de Residência Multiprofissional e em 

Profissional de Saúde (2012) estabelecem que o profissional de saúde necessita ter formação 

mínima de especialista na área a qual esteja atuando como preceptor, sendo imprescindível ter 

vinculação à instituição formadora ou executora. Ele deve estar presente no cenário de prática, 

exercendo a supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos residentes nos serviços 

de saúde onde se desenvolve o programa. 

Dessa forma, cabe aos preceptores, com apoio do professor da instituição de ensino, 

eleger estratégias adequadas que estimulem uma transformação dos indivíduos, ampliando sua 

capacidade de compreensão e reflexão no cenário do SUS ao qual estão inseridos.  

A proposta de diretrizes para o exercício da preceptoria, está representada pela 

articulação de cinco eixos norteadores, elaborados a partir das vivências compartilhadas no I 

Encontro de Preceptores de Enfermagem Obstétrica do Rio de Janeiro e literaturas consultadas, 

a saber: Resolução CNRMS Nº 2, (2012) ; Caderno do Curso de Especialização em Educação 

na Saúde para Preceptores do SUS, (2014),  MANUAL DE PRECEPTORIA – Interação 

Comunitária da Medicina/UFSC, Florianópolis, (2014) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição,( 2001): 
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Tabela 2 – Eixo Norteador: Assistência à Saúde 

 

Fonte: Soares, 2018 

EIXO NORTEADOR: ASSISTÊNCIA A SAÚDE 

AÇÕES-CHAVE DESEMPENHOS 

RECEPCIONAR Acolhimento do Residente; 

Visita guiada pela unidade, junto ao tutor; para apresentação da 

unidade; 

Apresentação do residente a equipe multiprofissional; 

Apresentação dos fluxogramas de atendimento da unidade; 

Apresentação dos protocolos institucionais da unidade; 

IDENTIFICAR AS 

NECESSIDADES 

DE SAÚDE  

Identifica e favorece a identificação de necessidades de saúde, 

articulando com o residente o processo de enfermagem, com 

foco nos diagnósticos de enfermagem que permeiam o ciclo 

gravídico-puerperal; 

Sensibiliza o residente para a articulação dos os aspectos 

biológicos, sociais, culturais e subjetivos envolvidos no 

processo saúde-doença para aplicação da SAE;.  

Estimula a auto avaliação crítica-reflexiva através da 

identificação de indicadores de qualidade da assistência e nível 

de evidência em suas práticas; 

Elabora planos de cuidado orientados às necessidades de saúde 

identificadas, promovendo a adesão pactuada e corresponsável 

da gestante, família e rede de apoio;  

Constrói planos de cuidado voltados à integralidade da atenção, 

de modo compartilhado com a equipe de saúde, oferecendo aos 

educandos oportunidades de vivenciar essa elaboração e 

construção; 

Atua garantindo a qualidade do cuidado, a segurança do 

paciente e a biossegurança, de modo ético, estimulando o 

desenvolvimento de capacidades dos educandos e da equipe 

para essa prática.   

Realiza o registro de seus atendimentos de forma legível, clara 

e completa promovendo a qualificação dessa prática 
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Tabela 3 – Eixo Norteador: Ensino 

 

Fonte: Soares, 2018 

 

EIXO NORTEADOR: ENSINO 

AÇÕES-CHAVE DESEMPENHOS 

IDENTIFICAR AS 

NECESSIDADES 

DE 

APRENDIZAGEM 

Identifica as necessidades e oportunidades de aprendizagem no 

âmbito da enfermagem obstétrica, considerando e respeitando o 

conhecimento prévio de cada um, na perspectiva da construção 

de competência profissional.  

Utiliza a realidade do trabalho em saúde para problematizar 

questões pertinentes a construção do conhecimento dos 

residentes de enfermagem obstétrica;   

Identifica as suas próprias necessidades de aprendizagem como 

profissional e preceptor; 

Respeitar e compreender os diferentes ritmos, estilos, 

facilidades e dificuldades dos residentes, se apropriando e 

aplicando estratégias didáticas diversas, levando em 

consideração o contexto socioculturais dos envolvidos; 

ELABORAR O 

PROCESSO 

EDUCACIONAL 

Potencializar o desempenho cognitivo, incitando a curiosidade 

científica, independência intelectual e pensamento crítico; 

Integra em seus processos educacionais as necessidades de 

aprendizagem identificadas, objetivos educacionais e 

competências a serem alcançadas; 

Participa de atividades de educação continuada para articulação 

de saberes no ensino; 

Estabelece e promove a compreensão de relações éticas, direitos 

e deveres da enfermagem obstétrica; 

Sensibiliza o futuro especialista para questões complexas, que 

envolve a população assistida, tais como patriarcado, relações 

de gênero, violência contra a mulher e diversidade; 

Estimula a produção acadêmico científico, participando da 

elaboração e avaliações  

Promove a educação pelo exemplo e atua como apoiador ou 

consultor dos residentes e demais profissionais da equipe de 

saúde; 

Favorece a aprendizagem significativa e o desenvolvimento 

articulado de capacidades cognitivas, habilidades e atitudes no 

sentido da construção da competência; 

Estimula a busca e a análise crítica de informações, favorecendo 

a capacidade de aprender ao longo da vida e de reconhecer 

conflitos entre os conhecimentos prévios e os novos saberes; 

Participa, junto com o(s) residente(s) e demais profissionais 

envolvidos no programa, das atividades de pesquisa e dos 

projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento e 

de tecnologias que integrem ensino e serviço para qualificação 

do SUS;  

Orientar e avaliar dos trabalhos de conclusão do programa de 

residência, conforme as regras estabelecidas no Regimento 
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Tabela 4 – Eixo Norteador: Comunicação 

 

 

Fonte: Soares, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO NORTEADOR: COMUNICAÇÃO 

AÇÕES-CHAVE DESEMPENHOS 

FOMENTAR 

COMPETÊNCIAS 

BÁSICAS DE 

COMUNICAÇÃO 

Realiza escuta ativa e qualificada; 

Lança mão de perguntas abertas e técnicas facilitadoras de 

informação; 

Treino assertivo na comunicação; 

Capacidade de administrar conflitos; 

Habilidade em transmissão de má notícias; 

Comunica informação pertinente ao cuidar, tais como medidas 

preventivas, exames, tratamentos, autocuidado, enfatizando e 

estimulando no residente comportamentos desejáveis; 

Qualifica a transmissão de informação de saúde escrita nos 

diferentes tipos de registros de enfermagem; 
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Tabela 5 – Eixo Norteador: Liderança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO NORTEADOR: LIDERANÇA 

AÇÕES-CHAVE DESEMPENHOS 

CONDUTOR NO 

PROCESSO DE 

CUIDADO 

Exemplo de conduta ética e de atendimento humanizado as 

clientes; 

Identifica qualidades em destaque em cada residente e lhe 

atribui deveres individuais para potencializar seu 

desenvolvimento; 

Coordena a equipe e delega a execução de tarefas; 

Flexibilidade de adaptação nos diversos cenários de atuação e 

construção do conhecimento;  

Monitora e se corresponsabiliza pelas ações do residente e dos 

membros da equipe de enfermagem no âmbito do cuidado de 

enfermagem obstétrica;  

Estimula a interação e transdisciplinaridade com os agentes 

partícipes do processo de cuidar; 

Estabelece imagem íntegra, confiável e respeitosa, de modo a 

ser referência para o aprendiz. 

Conhece e oportuniza a reflexão, a partir do desempenho, 

incentivando a equipe de saúde na tomada de decisão e 

diligência de tarefas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se elucidar as questões que permeiam a práxis do enfermeiro obstétrico 

enquanto preceptor nos programas de residência de enfermagem obstétrica, e apreendemos que 

devido a subjetividade das relações educacionais e os múltiplos cenários de atenção a saúde, 

esta prática se mostra descontruída e reconstruída a cada nova turma de residentes de 

enfermagem obstétrica acompanhada, constituindo um eterno processo de se reinventar para o 

ser preceptor.  

Os resultados mostraram que a importância dos preceptores é inegável para a formação 

e qualificação da enfermagem obstétrica, enquanto categoria profissional e por meio das falas, 

emergiram alguns saberes e competências que os preceptores precisam prioritariamente 

conhecer, se apropriar e mesmo com uma série de entraves, esse grupo ainda tão jovem, 

qualifica a formação dos residentes e a preceptoria de enfermagem obstétrica deve ser 

compreendida e valorizada, pois mesmo o grupo sendo ainda tão pouco experiente na gestão 

acadêmica e assistencial, no cotidiano deles o cuidar e as habilidades são realizados com grande 

excelência. 

Durante todo o estudo, evidenciou-se que a necessidade da construção de identidade 

profissional da categoria e estabelecimento do seu papel social na mudança de modelo 

assistencial se torna imperioso, sendo assim, torna-se extremamente relevante o 

estabelecimento de espaços de discussão entre esses pare, entendendo que a estruturação da 

proposta de diretrizes torna-se relevante e ela não visa regulamentar e normatizar ações dentro 

deste universo de atuação, mas sim, servir de guia e orientação para estes profissionais que 

desenvolvem com arte e competência está atividade vinculada ao ensino.  

No anseio de aprimorar o conhecimento pertinente ao tema, os achados deste estudo têm 

potencial para contribuir para o conhecimentos acerca da práxis de formação dos preceptores 

de enfermagem obstétrica, enaltecendo os entraves limitantes, facilitadores e aspectos 

institucionais e políticos que interferem nestas ações, pois acredita-se que a preceptoria 

necessita ser institucionalizada ou profissionalizada, por meio de políticas que incentivem e 

potencializem essa função, a fim de reorientar o paradigma da formação e das práticas em saúde 

no âmbito da enfermagem obstétrica.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO E ESCLARECIDO   

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENFERMAGEM 

AURORA DE AFONSO COSTA DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-

INFANTIL E PSIQUIATRICO  

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

  

Projeto de Pesquisa: ― A PRECEPTORIA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA: 

proposta de diretrizes extraídas das vivências de preceptoras da Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro”. Pesquisadora Responsável: Profª Drª. Helen Campos Ferreira. Coleta de 

dados: Enfo Stephanea Marcelle Boaventura Soares – I Encontro de Preceptores de 

Enfermagem Obstétrica do Rio de Janeiro.  

  

 O Sr (a). está sendo convidado a participar da pesquisa “A PRECEPTORIA DE 

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA: proposta de diretrizes extraídas das vivências de preceptoras 

da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro” 

 Não há riscos relacionados aos procedimentos que serão realizados neste estudo. 

Embora não haja nenhuma garantia de que o Sr (a) terá benefícios com ele, as informações que 

a Sr (a) fornecer serão úteis para formação e preparo de futuros enfermeiros, podendo beneficiar 

outros indivíduos quer na qualificação destes ou em suas práticas profissionais.  Sua 

participação no estudo não implicará em custos adicionais. O Sr (a) não terá qualquer despesa 

com a realização da pesquisa, pois a mesma será custeada pela autora. Assinando esse 

consentimento, a senhora não desiste de nenhum de seus direitos. Além disso, a senhora não 

libera os investigadores de suas responsabilidades legais e profissionais no caso de alguma 

situação que lhe prejudique. A sua participação é inteiramente voluntária e uma vez aceitando 

participar desta pesquisa, a Sra deverá se sentir livre para abandonar o estudo a qualquer 

momento do curso deste, sem que isto afete o seu cuidado ou relacionamento futuro com esta 

instituição. O investigador deste estudo também poderá retirá-la do estudo a qualquer momento, 

se ela julgar que seja necessário para o seu bem estar. Caso surja alguma dúvida quanto à ética 

do estudo, o Sr (a) deverá se reportar ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres 

humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da 

Saúde, através de solicitação ao representante de pesquisa, que estará sob contato permanente, 

ou contactando o Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, no telefone (21) 2629-9189. É 

assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação neste estudo, 

incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em congressos e 

periódicos científicos.  

_________________________________     _____________________________                                                

Stephanea Marcelle Boaventura Soares                                          Helen Campos Ferreira    

 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, ___________________________ 

_____________________________________________________firmado abaixo, residente à 

_____________________________________________concordo em participar do estudo 

intitulado “A PRECEPTORIA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA: proposta de diretrizes 

extraídas das vivências de preceptoras da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro”. 

 

Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitario Antonio Pedro / UFF Endereço: Rua 

Marquês do Paraná 303, 4° andar , prédio anexo ao HUAP E-mail: www.cep.uff.br  
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APÊNDICE B - PERGUNTAS DO FORMULÁRIO GOOGLE FORM – I ENCONTRO DE 

PRECEPTORES DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO MUNICÍPIO DE RIO DE 

JANEIRO  

 

Nome completo: 

CPF: 

Identidade: 

Naturalidade: 

Data de nascimento: 

Endereço completo: 

Telefone: 

Email: 

Órgão representante 

Ano de conclusão da graduação 

Instituição formadora: 

Tipo de formação:  

(  ) especialização (  ) mestrado (  ) doutorado 

Maior titulação 

Ano de Conclusão da maior titulação 

Registro profissional 

Tempo de experiência como enfermeiro 

Tempo de experiência como preceptor/tutor de residência 

Tempo de experiência na docência superior 

Tempo de experiência na gestão acadêmica 

Tempo de experiência na gestão assistencial 

Link do Currículo lattes 

O que você considera critérios básicos para ser preceptor em enfermagem obstétrica? 

Ter experiência em assistência direta à mulher no parto normal: 

Ter experiência em docência, seja em nível técnico ou graduação? 

Gosta de dividir conhecimento e saberes? Por que? 

Ter identidade com ensino e pesquisa? Por que? 

Cite quatro qualidades que não podem faltar no Preceptor de Enfermagem Obstétrica 
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ANEXO 1 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

 

Título da Pesquisa: ESTUDO DESCRITIVO DA PRÁXIS DO 
ENFERMEIRO PRECEPTOR EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
Pesquisador Responsável: HELEN CAMPOS FERREIRA e 
STEPHANEA MARCELLE SOARES BOAVENTURA
Área Temática: FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Versão: 1
CAAE: 01372017.9.0000.5243
Submetido em: 03/06/2018
Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de 
Afonso Costa/ MPES
Situação da Versão do Projeto: Em Apreciação Ética
Localização atual da Versão do Projeto: UFF - Hospital 
Universitário Antônio Pedro / Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal Fluminense - HUFMUFF
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

OBJETIVO : PROPOR DIRETRIZES PARA A PRECEPTORIA DE ENFERMAGEM OBSTETRICA

 


