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RESUMO 

 

Este relatório técnico-científico visa a apresentar os resultados 

de uma pesquisa que objetivou analisar a preceptoria 

desenvolvida no internato do curso médico da Universidade 

do Estado do Amazonas (UEA). O desenho da pesquisa foi 

um estudo descritivo de abordagem qualitativa com 28 

preceptores da UEA. Para a coleta de dados, foram utilizados 

um questionário e uma entrevista semiestruturada buscando 

caracterizar as atividades desenvolvidas na preceptoria, o 

significado e o preparo dos preceptores, pontos fortes e nós 

críticos da preceptoria na UEA e sugestões para o 

aprimoramento da mesma. Os dados foram analisados por 

análise temática. As principais motivações para atuar como 

preceptor foram o gosto pela docência além da possibilidade 

de aprimorar a formação médica. Os preceptores percebem a 

sua atuação como uma oportunidade de compartilhar o seu 

conhecimento com os estudantes. Consideram a pós-

graduação e a prática clínica como espaços importantes de 

formação, entretanto gostariam de um melhor preparo 

pedagógico para a sua atuação, além de possibilidade de 

aprimorar sua titulação acadêmica. As principais atividades 

desenvolvidas são as práticas nos diferentes cenários, além de 

discussões teóricas e estudo de caso. Como nós críticos 

destacam a necessidade de melhores cenários de prática, a 

restrita integração com a equipe de saúde, o desafio de 

despertar o interesse discente e a necessidade de maior 

número de preceptores. Como pontos fortes da preceptoria 

citam, especialmente, a relação médico paciente e a interação 

com os alunos. Apresentam como principais sugestões para 

aperfeiçoar a preceptoria a adequação dos cenários de prática, 

a contratação de preceptores, melhorar a qualidade dos 

estudantes ingressantes e oferecimento de possibilidade de 

atualização.  
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1.INTRODUÇÃO 

Considerando que a Escola Superior de Ciências da 

Saúde da Universidade do Estado do Amazonas – ESA/UEA 

está se preparando para atualizar o Plano Pedagógico do 

Curso (PPC) de Graduação em Medicina e, junto com ele, 

pela primeira vez na história da Universidade, instituir o 

Regulamento do Internato do curso de Medicina, este relatório 

técnico-científico visa a apresentar os resultados de uma 

pesquisa desenvolvida com preceptores do curso médico de 

forma a contribuir com esse processo. 

No Brasil, nas duas últimas décadas, as escolas 

médicas têm sido responsabilizadas, pela sociedade, pela 

formação de profissionais que não dão conta de atender às 

necessidades de saúde da população (PEREZ, 2004). 

O periódico británico The Lancet publicou, na sua 

edição de maio de 2011, um número especial com uma série 

de artigos sobre a saúde no Brasil que discutem o SUS. Os 

autores do editorial mencionam que, nas duas últimas 

décadas, o SUS melhorou sensivelmente o acesso da 

população à atenção primária à saúde e ao atendimento de 

urgência e emergência. Reconhecem que existem desafios, 

como, por exemplo, a relação entre o sistema público e os 

serviços privados vinculados à saúde suplementar, o uso não 

racional das altas tecnologias, onerando o sistema de saúde, 

dentre outros (KLEINERT; HORTON, 2011) 

O internato médico é um período de formação do aluno 

do último ciclo da graduação em Medicina, que visa a 



treinamento intensivo sob a supervisão do preceptor. Foi 

criado pela Resolução n. 8, de 1969, do Conselho Federal de 

Educação, e regulamentado pela Resolução n. 9, de 24 de 

maio de 1983, desse mesmo Conselho, que obriga as escolas 

médicas a estabelecerem em seus currículos de graduação um 

período obrigatório de ensino prático, durante o qual o aluno 

deve receber treinamento intensivo contínuo, sob supervisão 

docente, em instituição vinculada ou não a escola médica, e 

estágio obrigatório em hospitais e centros de saúde adaptados 

ao ensino das profissões de saúde em regime de internato 

(BRASIL, 1984). 

Em síntese, o pleno aproveitamento do internato prepara o aluno 

para enfrentar as constantes mudanças e os avanços científicos, 

especialmente quando tem oportunidade de integrar o ensino, a 

investigação e a prática, processo em que se destaca a figura do preceptor 

(MISSAKA, 2011). 

O preceptor é o profissional que atua dentro do 

ambiente de trabalho e de formação, estritamente na área e no 

momento da prática clínica. Sua ação se dá por um curto 

período de tempo, com encontros formais que objetivam o 

progresso clínico do aluno ou recém-graduado. Tem, então, a 

função primordial de desenvolver habilidades clínicas e 

avaliar o profissional em formação (BOTTI; REGO, 2008). 

 

 

 

 



1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 GERAL 

            Analisar a preceptoria desenvolvida no internato do curso médico 

na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), da perspectiva de 

preceptores. 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

 Caracterizar o preparo dos preceptores para exercerem suas 

atividades. 

 Apreender as concepções de preceptoria. 

 Caracterizar as atividades desenvolvidas na preceptoria do 

curso médico da UEA. 

 Identificar e discutir os pontos positivos e as fragilidades para a 

preceptoria no internato médico da UEA. 

 Levantar sugestões para aprimoramento do internato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGIA 

                 Foi realizada uma pesquisa descritiva com enfoque qualitativo 

com preceptores concursados da UEA. 

Para a coleta de dados, foram utilizados um questionário com 

questões fechadas e uma entrevista semiestruturada com 

preceptores docentes concursados. Os dados foram analisados 

por meio de análise temática (BARDIN, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

            Destaca-se o gosto pelas atividades de ensino como um motivador 

importante para a inserção na preceptoria. 

            Os preceptores valorizam sua atividade como uma oportunidade 

de compartilhar conhecimento com os alunos, bem como de participar de 

sua formação de forma mais ampla. Consideram a preceptoria como um 

estímulo para a atualização constante. 

            Ressaltam a importância da pós-graduação para a sua formação 

como preceptores, vários relatam que aprendem na prática cotidiana. 

Alguns reconhecem a carência de preparo para a sua atuação. 

             A principal estratégia para atualização tem sido a leitura de 

artigos, além de congressos e cursos de atualização. 

            É importante destacar que 65% dos preceptores citaram o uso da 

internet para operacionalizar sua atualização, seja na busca de artigos, 

seja em cursos de atualização. 

             Dentre as atividades desenvolvidas nos diferentes estágios, 

destacam-se as atividades práticas em diferentes cenários, além de 

discussões teóricas, com predomínio de aulas expositivas. Predominou o 

uso de vários cenários, envolvendo principalmente o hospital. 

              Valorizam como pontos fortes da preceptoria a relação que 

estabelecem com os internos e com os pacientes. Destacam como nós 

críticos os cenários de práticas utilizadas, o número restrito de 

preceptores, a integração ensino-serviço, e o despreparo dos estudantes 

ingressantes para o curso. 



            Sugerem a necessidade de um hospital universitário e de um 

laboratório de habilidades, além da melhoria das condições dos 

ingressantes e de oportunidades de titulação acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.RECOMENDAÇÕES 

            Com base nos dados obtidos, bem como na literatura voltada para 

formação médica, podemos extrair algumas recomendações: 

1. adequar o hospital para as atividades de ensino; 

2. promover espaços de ensino como, por exemplo, 

Laboratórios de Habilidades; 

3.  melhorar a integração entre a universidade e serviços, de 

forma a promover parcerias significativas para ambos; 

4. Adequar o número de docentes em proporcionalidade com o 

número de alunos; 

5. estabelecer políticas de apoio pedagógico aos ingressantes; 

6. estimular a pós-graduação stricto sensu (Mestrado e 

Doutorado), além da formação médica continuada dos 

professores; 

7. incentivar a pesquisa e, consequentemente, as produções dos 

professores da Universidade, valorizando as conquistas, 

proporcionando viagens internacionais a Congressos e 

mostrando a importância de ser uma Universidade rica em 

produção científica na esfera nacional e internacional; 

8. criar um espaço de publicação das publicações internas de 

nossos projetos de iniciação científica e, ao mesmo tempo, 

incentivar os professores para orientação desses projetos; 

9. estabelecer uma política de formação didático-pedagógica 

para os preceptores; 

10. estabelecer uma diretriz para a estrutura e o funcionamento 

do internato médico; 

11. estabelecer ações para o fortalecimento do núcleo docente 

estruturante do curso; 

12. estabelecer espaço para troca de experiências; 



13. fomentar a integração entre graduação e os programas de 

residência médica e multiprofissional;  

14. estabelecer intercâmbios interinstitucionais; 

15. planejar e implementar política institucionais de 

interprofissionalidade. 
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