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1  INTRODUÇÃO 

 

A partir da pesquisa intitulada O Preceptor na Residência em Terapia 

Intensiva: Competências na formação do enfermeiro emergiu a necessidade 

de construir um produto que permitisse desenvolver competências inerentes 

ao preceptor de enfermagem no campo prático, com intuito formativo dos 

residentes.  

Os programas de residência propõem o ensinar e o aprender no fazer 

e na reflexão sobre a prática, e o preceptor é o profissional que recebe a 

tarefa de acompanhar o residente no seu aprendizado e desenvolvimento 

das atividades de cuidado (RIBEIRO, 2013). 

Segundo Barros (2010) o preceptor deve ter conhecimento e 

habilidade para criar e aproveitar as diferentes situações de aprendizagem 

que se definem no contexto da prática. É importante que tenha sensibilidade 

e bom senso, porque muitas vezes os residentes questionam sua prática, e, 

nesse caso, será necessária uma reflexão sobre seus atos. Esse processo 

instiga uma busca constante de atualização teórica, para assim responder 

de forma adequada os questionamentos dos residentes.  

A preceptoria no processo de aprendizagem precisa desenvolver 

competências e habilidades para auxiliar no desenvolvimento do residente 

de enfermagem, buscando qualificação e aprimoramento das atividades 

assistências do enfermeiro.  

No intuito de buscar respostas para o problema de pesquisa que foi 

definido a partir da minha dificuldade de atuar no campo da prática  

enquanto preceptora, na formação dos residentes de enfermagem em 

Terapia Intensiva.  

Nesse contexto, identificamos a necessidade de conhecer as técnicas 

didático – pedagógicas que poderão facilitar a prática da preceptoria de 

modo a qualificar a formação dos residentes, transformando assim o saber, 

o agir no cuidado e no cuidar em enfermagem.  

Quais as competências do preceptor em enfermagem enquanto 

profissional formador na Residência em Terapia Intensiva? Como ele se 

reconhece enquanto agente de formação?  
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A partir dos questionamentos citados emergiu o objetivo prosposto 

pela pesquisa de analisar as competências do preceptor para a prática 

formativa do profissional enfermeiro que atua na Residência em Terapia 

Intensiva, e como objetivos específicos descrever o perfil sócio-demográfico 

dos preceptores em enfermagem participantes; descrever e discutir as 

competências da prática da preceptoria em enfermagem na Terapia 

Intensiva; analisar a percepção dos preceptores como agentes de formação 

dos residentes em Terapia Intensiva. 

No contexto geral, o perfil identificado dos participantes atende a 

legislação vigente que delimita como pré requisito a formação mínima de 

especialista na área de cuidados intensivos. Em sua maioria os participantes 

da pesquisa eram atuantes no programa de residência em enfermagem 

cerca de 3 anos em média, porem com tempo de formação em enfermagem 

por cerca de 5 a 10 anos, demonstrando assim, um tempo de experiência 

importante na atuação do programa. Outro fato relevante é que no total de 

14 participantes, 13 destes são ex residentes, o que demontra a valorização 

dos profissionais formados neste campo.  

Buscando atender aos requisitos da competência da atividade da 

preceptoria na Unidade de Cuidados Intensivo do campo estudado 

identificamos que as atividades de supervisão, orientação e ensino são as 

principais verbalizadas, confrontando com a ABEM (2014) que descreve que 

o preceptor necessita desenvolver competência afim de atuar no ensino e 

aprendizagem do residente em enfermagem no campo prático. 

Conforme Cunha (2008) a competência é a somatória do que a 

pessoa assimilou de conhecimento e suas vivências.  

Assim com no Projeto de Competências Coren-SP (2008) que 

descreve as principais competências do profissional Enfermeiro que são: 

Liderança, Comunicação, Tomada de decisão, Negociação, Trabalho em 

equipe, Relacionamento interpessoal, Flexibilidade, Empreendedorismo, 

Criatividade, Visão Sistêmica e Planejamento e Organização  

Nesse contexto acreditamos que há um significado em ser preceptor 

para além do exercício da prática no campo, como simples execução da 

técnica na qual o residente pode ser um expectador ou executor das tarefas 

delegadas. Acredito que o preceptor é o articulador estratégico entre o 
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mundo da escola e o mundo do trabalho e que constrói com ele uma 

assistência cientificamente fundamentada. 

Diante desse cenário foram discutidas as competência elencadas no 

qual pode-se apontar o profissionalismo orientado pela supervisão, 

orientação direta nas atividades práticas e ensino com objetivos e fins 

formativos.  

Na discussão sobre as competências destaca-se a relação entre o 

processo de ensino aprendizagem que o preceptor desenvolve no campo 

prático, principalmente por atuar com pacientes gravemente enfermos, que 

requerem cuidados minuciosos, específicos e qualificados.  

Essas competências desenvolvidas pelo preceptor no campo prático 

são inerentes da experiência prévia enquanto enfermeiro assistencial, 

enquanto preceptor e a partir do desenvolvimento de habilidades técnicos-

científicas desenvolvidas ao longo da formação contínua.   

Tardif (2012, p.119), ao discutir sobre a prática educativa, declara que 

a pedagogia é a dimensão instrumental do ensino, uma tecnologia que 

coordena os mais distintos meios a fim de promover resultados educativos. 

Dessa forma, ainda ressalta que, “assim como não existe trabalho sem 

técnica, também não existe processo de ensino-aprendizagem sem 

pedagogia ”  

Ao assumir a responsabilidade do ensino no serviço, o preceptor 

identifica que sua atividade além do cuidado direto ao paciente juntamente 

com o residente de enfermagem , este agora encontra-se inserido em um 

contexto de ensino e aprendizagem e suas novas experiências irão provocar 

situações que poderão reestruturar o seu conhecimento e transformar 

realidades.  

Baseado nos achados do estudo identificamos que os preceptores 

atuantes no campo prático necessitam de preparo didático-pedagógico para 

qualificação da sua atuação no processo ensino aprendizagem do 

profissional Residente em Enfermagem 

Algumas dessas características são construídas a partir da prática 

diária enquanto agente formador, como a experiência, e a peculariedade de 

em sua maioria serem ex residentes deste mesmo programa de residência. 

As outras características precisam ser desenvolvidas e aplicadas no
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 contexto educativo  e no desenvolvimento de habilidades dos residentes no 

campo prático, tendo em vista o ambiente mediado de gravidade e 

instabilidade dinâmica dos pacientes.  

No aspecto da docência na preceptoria enquanto percepção dos 

preceptores de enfermagem nota-se que que se reconhecem a todo 

momento enquanto docentes, mesmo que esse conceito esteja corrompido, 

tendo em vista os autores citados que descrevem que o ensino preceptoral é 

desenvolvido pela educação não formal. Nesse mesmo contexrto afirma que 

o conceito de docência sobrepõe os princípios mais íntimos da educação.  

Baseado nos achados do estudo identificamos que os preceptores 

atuantes no campo prático necessitam de preparo didático-pedagógico para 

qualificação da sua atuação no processo ensino aprendizagem do 

profissional Residente em Enfermagem. Refletindo nesse contexto, foi 

construido como metodologia de aprendizagem para os preceptores, um 

instrumento de capacitação baseado nas competências a serem 

desenvolvidas em campo prático, que é descrito em um Infográfico. 
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2  D E S C R I Ç Ã O  D O  P R O D U T O   

 

Segundo Marcondes (2000, p.86) “...a infografia é um recurso gráfico 

que alia imagem ao texto para permitir a compreensão de um fenômeno 

complexo por públicos específicos.  Em geral, é usado para explicar o 

funcionamento  de algo com fins didáticos, por isso os infográficos são 

comuns em livros escolares, manuais de aparelhos eletrônicos e cartilhas.” 

Segundo Modolo (2004) os elementos visuais, aliados ao texto verbal 

enxuto e reduzido, parecem cumprir o papel de recursos informativos tão 

eficazes quanto as matérias em que a parte escrita é privilegiada.  

Essa linguagem, que dá preferência à imagem, tem relação direta 

com o estilo de trabalho desenvolvido. O infográfico é lido em poucos 

minutos, já que é predominantemente visual, e apresenta- se de uma forma 

fácil de compreender e apreender o que se que demonstrar (MODOLO, 

2004). A principal característica dessa linguagem é a conectividade e a 

interatividade entre texto e imagem. Além disso, há que se considerar a 

clareza no tratamento da informação. 

O infográfico neste estudo tem como objetivo subsidiar o 

planejamento de ações educativas que favoreçam o desenvolvimento de  

competências a serem atingidas no âmbito do cuidado, da educação e da 

gestão do trabalho, consequentemente com intuito de qualificar as atividades 

dos preceptores de enfermagem com fins formativos aos residentes. 

O infográfico foi desenvolvido com base nas competências do Projeto 

de Competências Coren-SP (2008) que descreve as principais competências 

do profissional Enfermeiro que são: Liderança, Comunicação, Tomada de 

decisão, Negociação, Trabalho em equipe, Relacionamento interpessoal, 

Flexibilidade, Empreendedorismo, Criatividade, Visão Sistêmica e 

Planejamento e Organização, a partir destes, desenvolvendo o processo de 

ensino e aprendizagem na formação dos preceptores. 

Os profissionais responsáveis pela formação dos preceptores 

poderão, com base no  recurso, construído desenvolver estratégias de 

ensino e aprendizagem no processo formativo dos residentes de 

enfermagem.
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O infográfico foi desenvolvido a partir das bases tecnológicas por 

meio do software de tratamento e construção de imagens, denominado 

Adobe Photoshop em sua versão CS5. Será disponibilizado no formato JPG, 

com dimensões 2339x1654 com tamanho 912 KB. 

Partindo do pressuposto de veiculação do infográfico, o mesmo  será 

apresentado à Coordenação de Enfermagem de Residência e da Unidade 

de Cuidados Intensivos do Hospital Cidade, localizado na Cidade de 

Salvador- BA, juntamente com a dissertação na qual são demonstrandos os 

resultados encontrados a partir da pesquisa, o instrumento desenvolvido e 

os fins de qualificação para os quais o recurso se destina. 

Será disponibilizado o infográfico em formato imprenso e digital por 

endereço de correio eletrônico para todos os preceptores, explicando e 

desenvolvendo a criticidade quanto as informações descritas no instrumento. 

Após esse momento, será disponibilizado no site da instituição 

formadora, com autorização prévia, este instrumento a fim de compartilhar 

com todos os profissionais da saúde, quanto aos residentes egressos e 

veteranos do Programa estudado.  
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3 C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S  

 

Acreditamos que o instrumento “ Infográfico” desenvolvido a partir da 

pesquisa” O Preceptor na Residência em Terapia Intensiva: Competências 

na formação do enfermeiro” permitiu desenvolver competências inerentes ao 

preceptor de enfermagem no campo prático, com intuito formativo dos 

residentes. 

Consequentemente este instrumento irá disponibilizar de estratégias 

de ensino e aprendizagem no campo, tendo em vista a falta de formação 

didática-pedagógica dos preceptores de enfermagem. Os grandes 

beneficiários deste isntrumento serão os preceptores e residentes de 

enfermagem pois a partir deste, irão desenvolver habilidades técnica, 

cientificas e pedagógicas.  

 Declaro por fim, a importância da pesquisa no âmbito do Metsrado 

Profissional, onde possibilitou e capacitou na construção do Infográfico  que 

constribuirá com a formação dos Preceptores de Enfermagem, além de 

incentivar os profissionais a refletirem sobre seu perfil e sua prática  a fim de 

transformar realidades e qualifica-las.   
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