
Helena Scaranello Araújo Miyazato 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS DO PRECEPTOR ENFERMEIRO:  UMA 
ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE ENFERMEIROS DE UMA 

INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PRIVADA  
 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à 

Universidade Federal de São 

Paulo, como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Mestre 

Profissional em Ensino em 

Ciências da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 
2015 



Helena Scaranello Araújo Miyazato 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS DO PRECEPTOR ENFERMEIRO:  UMA 
ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE ENFERMEIROS DE UMA 

INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PRIVADA  
 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à 

Universidade Federal de São 

Paulo, como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Mestre 

Profissional em Ensino em 

Ciências da Saúde. 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Pola Maria 

Poli de Araújo. 

Co-orientadora: Profa. Dra. Rosana 

Ap. Salvador Rossit 

 
 

 

 

São Paulo 
2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miyazato , Helena Scaranello Araújo 
Competências do preceptor enfermeiro: uma análise da 

percepção de enfermeiros de uma instituição hospitalar privada / Helena 
Scaranello Araújo Miyazato. – São Paulo, 2015. 

xiii, 115f. 
 
Disertação (Mestrado) – Universidade Federal de São Paulo. Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde. Programa de Mestrado 
Profissional em Ensino em Ciências da Saúde.  

 
Título em inglês: Skills of the nurse preceptor: A nurses' perception of 

the analysis of a private hospital 
 
1. Educação Baseada em Competências. 2. Educação Continuada em 

Enfermagem . 3. Capacitação em Serviço. 4. Preceptoria. 5.  Educação em 
Enfermagem. 
 

 



 

 iii 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 

EM SAÚDE 
 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO EM 
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

Diretor do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior Em Saúde - 
CEDESS: 
Prof. Dr. Nildo Alves Batista  
 

 

Coordenador do Programa: 

Profa. Dra. Rosana Aparecida Salvador Rossit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iv 

Helena Scaranello Araújo Miyazato 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS DO PRECEPTOR ENFERMEIRO:  UMA 
ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE ENFERMEIROS DE UMA 

INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PRIVADA  
 

 

 

Presidente da banca: 

 

 

Profa. Dra. Pola Maria Poli de Araújo 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Profa. Dra. Cristina Zukowsky Tavares 

 

 

Profa. Dra. Ana Cristina Passarella Bretas 

 

 
 

Profa. Dra. Beatriz Jansen 

  
 

 



 

 v 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dedico este trabalho para meu esposo, Carlos,  
minha mãe, Diva e meu pai, João. Por sempre  
acreditarem e apoiarem a minha educação e 
o meu crescimento profissional . 

 
 

 

 

  



 

 vi 

Agradecimentos 
 

 

Agradeço em primeiro lugar, a Deus. Acredito que a maioria o faça. E não 

estou fazendo por ser isso “quase uma regra”. Estou fazendo por ter plena 

convicção de que todos os meus passos foram guiados e abençoados para 

que eu pudesse finalizar este trabalho, adquirir e aprimorar uma grande 

quantidade de conhecimentos. 

 

Agradeço ao meu esposo por ter sido companheiro e por ter compreendido 

cada momento em que me ausentei para que pudesse “estudar”. O 

agradeço também, por sempre me incentivar e promover o meu crescimento 

profissional. 

 

Agradeço meus pais por acreditarem em algo quase desconhecido. Sem as 

orientações de vocês, eu não teria graduação e nem pós graduações. 

Obrigada por almejarem tanto e se esforçarem ainda mais para que eu fosse 

“alguém”. 

 

Agradeço aos coordenadores todos que passaram pela minha vida, 

permitindo que eu fizesse algumas “bagunças na escalas” com a finalidade 

de cumprir as disciplinas e atividades. 

 

Agradeço aos meus amigos de turma do mestrado. Posso chamá-los de 

amigos por terem sido atenciosos, por terem prestado à mim o amparo 

necessário e acima de tudo, por terem sido exemplos distintos de força e 

determinação. Muito obrigada pelas atitudes amorosas que tiveram comigo 

no decorrer dessa nossa capacitação. 

 

Agradeço muito às minhas orientadoras, ambas foram pacientes e se 

disponibilizaram a permear meu crescimento como pesquisadora e como 

docente. 

 

 



 

 vii 

Lista de abreviaturas e siglas 
 
ABP - Aprendizagem Baseada em Problemas  

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa  

DCN - Diretrizes Curriculares Nacionais  

FAMEMA - Faculdade de Medicina de Marília  

SP - São Paulo  

SUS - Sistema Único de Saúde  

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

UC - Unidades de Contexto  

UR - Unidades de Registro  

UTI - Unidade de Terapia Intensiva  

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo  

 

 
  



 

 viii 

Sumário 
 

	  

1.	   INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 1	  
1.1	   Trajetória profissional ..................................................................................... 2	  

1.2	   Justificativa ..................................................................................................... 3	  

2.	   OBJETIVOS .......................................................................................................... 5	  
2.1	  Objetivo geral .................................................................................................. 6	  

2.2	  Objetivos específicos ...................................................................................... 6	  

3.	   REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................... 7	  
3.1	   Pesquisa e enfermagem ................................................................................. 8	  

3.2	   A Preceptoria e as Diretrizes Curriculares Nacionais ................................... 10	  

3.3	  Competências ............................................................................................... 13	  

4.	   MÉTODO ............................................................................................................ 18	  
4.1	   A Pesquisa qualitativa .................................................................................. 19	  

4.2	  Cenário de Pesquisa .................................................................................... 20	  

4.3	   População do Estudo .................................................................................... 21	  

4.4	  Materiais e instrumentos ............................................................................... 22	  

4.5	   Procedimentos de Coleta de Dados ............................................................. 23	  

4.6	   Procedimentos de Análise de Dados ............................................................ 24	  

4.7	   Procedimentos éticos ................................................................................... 25	  

5.	   RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................................... 27	  
5.1	  Definição de preceptor .................................................................................. 28	  

5.2	  Características Necessárias ao Preceptor ................................................... 36	  

5.3	   Aspectos que Interferem no Papel do Preceptor .......................................... 52	  

5.4	   Expectativas dos Enfermeiros em Relação à Preceptoria ............................ 66	  

6.	   CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 76	  

7.	   REFERÊNCIAS .................................................................................................. 79	  

8.	   APÊNDICES ....................................................................................................... 84	  

9.	   ANEXOS ............................................................................................................. 99	  

 
 
 



 

 ix 

Lista de tabelas 
 

Tabela 1. Faixa etária dos Entrevistados ................................................................ 21	  

 
 
  



 

 x 

 

Lista de gráficos 
 

 
Gráfico 1. Proporção de Graduados e Pós Graduados entrevistados. ................... 22	  

 
 
  



 

 xi 

Lista de quadros 
 
Quadro 1. Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo direcionador 

"Definição de Preceptor" . ........................................................................................ 28	  

Quadro 2. Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo direcionador 

“Características necessárias ao Preceptor”. ............................................................ 37	  

Quadro 3. Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo direcionador 

“Aspectos que Interferem no Papel de Preceptor”. ................................................. 52	  

Quadro 4. Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo direcionador 

“Expectativas dos Enfermeiros em Relação à Preceptoria” .................................... 67	  

Quadro 5. Matriz com o Perfil de Competências Esperadas para o Enfermeiro 

Preceptor ................................................................................................................. 94	  

 
 
  



 

 xii 

Resumo 
 

Este trabalho teve como objetivo analisar, na percepção dos enfermeiros, as 
competências necessárias à função da preceptoria de enfermeiros em uma 
instituição hospitalar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter 
descritivo-exploratório. O estudo foi realizado em um hospital de médio porte 
na cidade de Marília - SP. Os dados foram coletados por meio de uma 
entrevista semi-estruturada com os enfermeiros que atuam na instituição 
hospitalar na função de enfermeiro, de ambos os sexos, que concordaram 
com o objetivo da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido – TCLE. As entrevistas foram gravadas, transcritas e os dados 
analisados por meio da técnica de análise do conteúdo, modalidade 
temática. O estudo está em consonância com os preceitos éticos de 
pesquisa e teve autorização concedida pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de São Paulo, mediante CAAE: 
41473814.3.3001.5496 e Número do parecer: 992.076. Ao definir 'preceptor', 
os entrevistados atribuíram características ao invés de defini-lo. Os dados 
mostram que o enfermeiro preceptor deve munir-se de vasto conhecimento 
técnico e científico ao preparar-se para ser um formador de outros 
profissionais em enfermagem, no entanto, há a necessidade de capacitação 
específica para a atuação no ensino, devido a variedade de papéis que o 
professor deve desempenhar: facilitador do aprendizado dos estudantes, 
planejador de cursos, orientador de indivíduos ou grupos, produtor de 
material didático, avaliador do aprendizado e modelo de comportamento 
profissional. O preceptor enfermeiro deve ser exemplo profissional, 
responsável, paciente e embasar suas ações no respeito às individualidades 
dos educandos, com a finalidade de promover a articulação ensino, serviço e  
aprendizado. A partir das análises e categorização das entrevistas, uma 
matriz com competências foi construída para mapear o perfil do preceptor 
enfermeiro atuante em capacitação admissional. A definição das atribuições 
do preceptor enfermeiro poderá contribuir para a educação permanente dos 
profissionais que estão no mundo do trabalho e que não foram formados 
com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, no sentido de qualificá-los 
para a resolutividade das demandas atuais e para a melhoria da qualidade 
da atenção na saúde. Frente a este cenário, o desafio das instituições de 
saúde é elencar profissionais ou capacitá-los para exercer a preceptoria de 
enfermeiros recém admitidos, adequando a assistência de enfermagem às 
reais necessidades dos usuários. 

 
Palavras-chave: Educação Baseada em Competências; Educação 
Continuada em Enfermagem; Capacitação em Serviço; Preceptoria; 
Educação em Enfermagem.   
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Abstract 
 

This study had as objective to analyze, in the perception of nurses, the 
necessary competences to the preceptory of nurses in a hospital institution. 
It's a qualitative research, with descriptive and exploratory character. The 
study was accomplished in a medium-sized hospital in Marilia-SP. The data 
were collected by a semi-structured interview with the nurses who work on 
the hospital institution in the nurse function, of both genders, who agreed with 
the research objective and signed the Free and Informed Consent Term. The 
interviews were recorded, transcribed and analyzed using the content 
analysis technique, thematic modality. The study is in consonance with the 
ethical principles of research and had an authorization granted by the Ethics 
Committee on Research of the Federal University of São Paulo, by CAAE: 
41473814.3.3001.5496 and number of the opinion: 992.076. When the 
respondents defined 'preceptor', they attributed characteristics instead of 
defining them. The data show that the preceptor nurses must equip 
themselves with vast technical and scientific knowledge to prepare to be a 
formator of other professionals in nursing, however, there's a need for 
specific capacity to act in education, due to the variety of roles that the 
teacher must execute: facilitator of students learning, planner of courses, 
advisor of individuals or groups, producer of educational material, evaluator 
of learning and model of professional behavior. The nurse preceptor should 
be an example of professional, responsible, patient and base their actions on 
respect for the students' individuality, with the finality to promote the 
articulation between teaching, service and learning. From the analysis and 
categorization of the interviews, a matrix with competences was built to map 
the profile of preceptor nurses who work in admission training. The definition 
of the assignments of nurse preceptor may contribute to the permanent 
education of the professionals who are in the working world and weren't 
formed based on the National Curriculum Guidelines, in order to qualify them 
for the resolutivity of current demands and to the improvement of the quality 
of care in health. In front of this scenario, the challenge of health institutions 
is to choose professionals or empower them to exercise preceptory of newly 
hired nurses, adjusting the nursing assistance to the real needs of users. 
 
 
Keywords: Competency-Based Education; Education, Nursing, Continuing; 
Inservice Training; Preceptorship; Education, Nursing.         
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1.1 Trajetória profissional 
 

Sou enfermeira formada pela Faculdade de Medicina de Marília – 

FAMEMA - no ano de 2007, onde fui surpreendida por duas metodologias de 

ensino desconhecidas para mim, pelas quais me interessei muito: a 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e a Problematização. Durante 

os quatro anos de vivência destas metodologias, pude perceber o quanto 

meu aprendizado foi eficaz e duradouro, diferente e com certeza melhor no 

meu ponto de vista, do que o modo tradicional de aprender que eu havia 

vivido até então.  

Após a formatura, decidi que queria continuar estudando e fazer uma 

pós graduação em Terapia Intensiva. Minha dúvida então, foi decidir onde 

fazer. Em Março de 2008, optei por realizar o curso de especialização em 

enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) oferecido pelo Instituto 

de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, no qual novamente, tive 

minhas expectativas superadas com o uso da metodologia ABP e com a 

própria instituição. Foi observando minhas tutoras (professoras da 

especialização) que comecei a ter vontade de ser uma facilitadora da 

aprendizagem por meio da ABP e da problematização. 

Com início em 2012 e término em 2013, cursei uma pós-graduação 

em Educação em Saúde para Preceptores do Sistema Único de Saúde 

(SUS), com a finalidade de me capacitar para função de preceptora dos 

colaboradores da instituição na qual atuei problematizando as práticas nos 

processos de capacitação. 

Minha vida profissional como enfermeira teve início em maio de 2008, 

e em setembro de 2014, iniciei no hospital onde estou atualmente como 

enfermeira do Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Minhas práticas baseiam-se em educação continuada 

e permanente as quais permitem ações educativas em saúde com pacientes 

e familiares, auxiliando o entendimento sobre as patologias apresentadas, 

suas consequências, tratamentos e cuidados gerais e específicos com as 

mesmas. 



I n t r o d u ç ã o | 3  

 
 

 

Todos os dias, auxilio os colaboradores da instituição a adquirir seus 

conhecimentos a partir da prática cotidiana. 

Ainda neste hospital, sou a única enfermeira formadora dos 

funcionários que a instituição admite e dos já atuantes. Minha atribuição é 

capacitar os colaboradores ingressos quanto aos cuidados de enfermagem e 

protocolos institucionais no atendimento ao paciente crítico e contribuir com 

a divulgação dos novos protocolos instituídos. Trabalho ainda com a 

educação para solução de problemas identificados pelas próprias equipes 

das unidades, permeando a educação continuada e permanente dos 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.  

Para que eu possa atuar como educadora em todos estes momentos, 

sinto cada vez mais a necessidade de me capacitar adquirindo novos 

conhecimentos para atender às demandas dos meus educandos. Todas 

estas atividades de ensino na área da saúde modificam minha prática como 

enfermeira assistencial, já que ao renovar meus conhecimentos 

constantemente, possibilito o aprimoramento dos cuidados prestados aos 

pacientes também de modo contínuo. 

São muitos os desafios na execução da função de preceptora de 

novos colaboradores. Todavia, poder fazer parte da construção do 

conhecimento de um profissional e auxiliar no preparo deste enfermeiro, 

para que o mesmo desempenhe sua função do melhor modo possível, é 

compensador. 

 

1.2 Justificativa 
 

Um preceptor capacitado adequadamente para exercer sua função, 

tendo como objetivo reorientar os novos profissionais de cada instituição, 

poderia catalisar a consonância do profissional de saúde com as 

necessidades populacionais. 

Previamente à capacitação, é imprescindível a elaboração de um 

perfil de competências para o exercício deste papel de enfermeiro/educador. 
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Na instituição na qual estou inserida, não existem profissionais que atuem 

como preceptores dos colaboradores ingressantes. Ainda em um processo 

de formação de uma equipe de educação continuada/permanente, os 

gestores não possuem critérios para atribuir ao enfermeiro a função de 

preceptor. Com isto, percebe-se a necessidade de um perfil de 

competências para estes preceptores estabelecido previamente, para que 

todos os preceptores sejam nomeados para seus cargos com base nos 

mesmos critérios em toda a instituição. 

Neste contexto, surgem as seguintes questões norteadoras do 

estudo: qual o conceito de preceptor enfermeiro? Quais as competências 

necessárias à um preceptor? Que fatores interferem no papel de preceptor? 

Qual a percepção do enfermeiro sobre as competências do preceptor de 

profissionais enfermeiros? 

Com a finalidade de obter uma percepção apropriada da realidade, 

sabe-se que o ideal é analisar as percepções dos profissionais atuantes nas 

práticas diárias. Para tanto, este estudo baseia-se na necessidade de avaliar 

de modo qualitativo a percepção dos enfermeiros atuantes na prática, por 

meio de uma entrevista com roteiro semi estruturado, as competências 

necessárias à função de preceptor de setores assistenciais da área de 

enfermagem, de uma instituição hospitalar privada.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O B J E T I V O S  
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2.1 Objetivo geral 
 

Analisar, na percepção de enfermeiros, as competências necessárias 

à função de preceptoria de enfermeiros em uma instituição hospitalar. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 

• Conhecer a percepção de enfermeiros em relação ao conceito de  

preceptoria; 

• Identificar na percepção de enfermeiros, as competências 

necessárias à um preceptor; 

• Identificar os fatores facilitadores ou limitantes no desenvolvimento do 

papel do preceptor; 

• Construir uma matriz com competências essenciais que definam o 

perfil de um preceptor de enfermeiros em capacitação admissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O  
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3.1 Pesquisa e enfermagem 
 

Após a formação acadêmica, todo profissional deve permanecer em 

constante processo educativo, tendo que manter a motivação para a busca 

do conhecimento, aperfeiçoamento e atualização. Ao almejar ampliar suas 

noções sobre os acontecimentos, os seres humanos podem fazê-lo por meio 

da pesquisa. Segundo Abramo (1979) a ação de propor um projeto de 

conhecimento e empreender as atividades que conduzam a esse 

conhecimento é que recebe, comumente, o nome de pesquisa. Fazer 

pesquisa é dispor-se a conhecer alguma coisa e efetivar tal intenção. 

Quando a pesquisa se desenvolve em obediência aos princípios gerais e 

particulares do método científico, devemos considerá-la então como 

científica. 

A pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações 

científicas passadas é o que deve-se considerar como ciência. Essas 

realizações são reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade 

científica, proporcionando os fundamentos para sua prática posterior. Tais 

realizações também podem ser nomeadas de paradigmas (KUHN, 1987). 

Capra (1988) refere que por influência do paradigma cartesiano, o 

pensamento das ciências médicas resultaram no chamado modelo 

biomédico. Neste modelo, o corpo humano é considerado uma máquina que 

pode ser analisada em termos de suas peças; a doença é vista como um 

mau funcionamento dos mecanismos biológicos, que são estudados do 

ponto de vista da biologia celular e molecular. O papel dos profissionais de 

saúde é intervir, física ou quimicamente, para consertar o defeito no 

funcionamento de um específico mecanismo enguiçado. 

Ao concentrar-se em partes cada vez menores do corpo, a medicina 

moderna perde frequentemente de vista o paciente como ser humano, e, ao 

reduzir a saúde a um funcionamento mecânico, não pode mais ocupar-se 

como fenômeno de cura (CAPRA, 1988). 

Foi neste âmbito que a enfermagem, enquanto profissão da área da 

saúde, nasceu. Sob a influência do capitalismo, imprimindo uma intensa 
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divisão do trabalho em saúde, com o conhecimento manifesto e produzido 

centrado na doença (SANTOS. et al., 2011). 

A enfermagem foi uma das profissões nas quais a mulher inseriu-se 

no mercado de trabalho, fazendo-se presente nos diversos contextos da 

área da saúde onde o cuidado se fazia necessário. As cuidadoras prestavam 

assistência àqueles que necessitavam de cuidados ora com a finalidade de 

purificar seus corpos ora com o intuito de fazer caridade, mas o fizeram 

galgando novos espaços dentro da sociedade (LOPES; MERIGHI; 

GARANHANI, 2010). 

Um dos desafios da enfermagem é ressignificar seu processo de 

trabalho e estabelecer-se enquanto ciência comprometida com o social. A 

enfermagem passa a valorizar a unicidade da existência humana, a 

humanização da assistência e um cuidado que considera o indivíduo e seus 

aspectos bio-psico-sociais, inserido em um contexto social e comunitário. 

Esta tendência expressa a mudança da visão da profissão e reforça a ideia 

de que os novos significados da sua prática advêm de uma crise maior, uma 

importante mudança paradigmática que permeia o conhecimento científico 

produzido e afeta o caráter da educação, da prática e da pesquisa 

(SANTOS. et al., 2011). 

A produção científica no âmbito da enfermagem na atualidade, 

conforme o autor supracitado, leva a mudanças significativas no ensino, 

pesquisa e extensão, almejando a interdisciplinaridade e a transformação do 

modelo assistencial em saúde. O desafio é fazer com que o conhecimento 

produzido chegue à realidade dos serviços de saúde, do trabalho em 

comunidade, dos centros de formação, acarretando mudanças significativas, 

não se restringindo ao universo acadêmico. 

Contudo, a sociedade como um todo vem se modificando. Tais 

transformações podem ser sentidas com muita nitidez nos aspectos 

referentes à saúde e educação, mas principalmente nas diretrizes que 

orientam a educação/formação dos profissionais para atuarem no campo da 

saúde (SALIBA et al., 2008), as quais tem como foco principal o cuidado 

integrado ao paciente e sua família durante toda a sua carreira profissional, 

divergindo assim, do paradigma dominante que ainda é aplicado, ou seja, 
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contradizendo o modelo biomédico. 

Cyrino e Pereira (2004) dizem que ocorre um reconhecimento 

internacional da necessidade de mudança na educação de profissionais de 

saúde frente à inadequação do aparelho formador em responder às 

demandas sociais. As instituições têm sido estimuladas a transformarem-se 

na direção de um ensino que, dentre outros atributos, valorize a equidade e 

a qualidade da assistência e a eficiência e relevância do trabalho em saúde. 

O processo de mudança na educação trás inúmeros desafios, entre os quais 

romper com estruturas cristalizadas e modelos de ensino tradicional e formar 

profissionais de saúde com competências que lhes permitam recuperar a 

dimensão essencial do cuidado: a relação entre humanos. Mudanças estas 

que devem ocorrem não somente no âmbito da pós graduação, mas também 

nas instituições formadoras, demonstrando a importância de ambas no 

processo de capacitação do profissional. 

A história mostra que a enfermagem fundamentou-se na caridade, na 

religiosidade, na intuição e na submissão ao saber médico, sendo prática 

rotineira e mecanicista. Atualmente, muitas críticas são feitas ao exercício 

dessa prática delimitada por velhos paradigmas, condicionada ao biologismo 

e à fragmentação do indivíduo, e que é ainda dominante (PASCHOAL; 

MANTOVANI; LACERDA, 2006). 

Existe a necessidade de fortalecer o enfoque humanístico nos 

currículos de enfermagem ao se incorporar este princípio nas práticas dos 

docentes. Esta ação valoriza a interdisciplinaridade, forma um profissional 

atuante, crítico e preparado cientificamente, a fim de poder relacionar teoria 

e prática em seu processo de trabalho, posto que isso leva ao 

desenvolvimento técnico científico da profissão (PASCHOAL; MANTOVANI; 

LACERDA, 2006). 

 

3.2 A Preceptoria e as Diretrizes Curriculares Nacionais 
 

Em resposta à esta necessidade, no ano de 2001, o Conselho 

Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CES nº 3, instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em 
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Enfermagem. Estas Diretrizes, definem os princípios, fundamentos, 

condições e procedimentos da formação de enfermeiros. O Art. 4º orienta 

que a formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício de competências e habilidades 

gerais tais como: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, 

liderança, administração e gerenciamento e por fim educação permanente 

(BRASIL-MEC, 2001).  

As DCN do Conselho Nacional de Educação, referem ainda que os 

cursos de graduação em enfermagem devem 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. Este projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e 

adequada do estudante através de uma articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Compreende-se ainda que as Diretrizes Curriculares 

específicas da área de formação e o Projeto Pedagógico devem orientar o 

currículo dos cursos de enfermagem para um perfil acadêmico e profissional 

do egresso (BRASIL-MEC, 2001).  

Junior et al. (2008) traz que a adaptação dos currículos à realidade do 

país e de seu sistema de saúde e a implantação de estratégias inovadoras 

de ensino vêm ao encontro da necessidade de construção de currículo 

mínimo central e da formação de profissional conhecedor da realidade do 

país, motivado e apto para a busca de novas informações e que não se 

limite à aquisição passiva de conhecimentos durante o curso de graduação.  

O objetivo das Diretrizes é permitir que os currículos propostos 

possam construir perfil acadêmico e profissional com competências, 

habilidades e conteúdos, dentro de perspectivas e abordagens 

contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis com referências 

nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, eficiência e 

resolutividade, no Sistema Único de Saúde, considerando o processo da 

Reforma Sanitária Brasileira (BRASIL-MEC, 2001).  

Devido ao que as DCN preconizam, observa-se um recente 

envolvimento dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) com 

atividades de supervisão/orientação de estudantes de graduação da área da 
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saúde. Esse envolvimento – que vem sendo nomeado preceptoria – não só 

é recente como exige o acréscimo de uma formação/aculturação pedagógica 

para além das funções técnicas que lhe são atribuídas (TRAJMAN et al., 

2009). 

Embora a atuação dos preceptores se concretize na educação em 

saúde, o conceito desta “função” ainda não está claro. O preceptor é o 

profissional que atua dentro do ambiente de trabalho e de formação, 

ocorrendo exclusivamente na área e no momento da prática. Suas ações 

objetivam o progresso do aprendizado do aluno ou do profissional recém-

graduado. O preceptor desenvolve uma relação que exige compromisso, 

percebido no cenário do trabalho. Tem, então, a função primordial de 

desenvolver habilidades e avaliar o profissional em formação, entendendo-

se então por preceptor, aquele que orienta e possibilita o aprendizado com 

base nas práticas diárias, fortalecendo ainda, a interação entre ensino e 

serviço de saúde (BOTTI; REGO, 2008).  

O preceptor tem papel importante neste momento da formação 

porque realiza uma atividade de ensino, mas que muitas vezes não é 

considerada como tal. A proximidade do preceptor com o aluno na atenção 

ao usuário cria maior interação e confere aos preceptores mais qualidades 

do que aos próprios professores. Não existe capacitação específica para a 

relação preceptor-educando que nesse cenário se constrói, nem 

compromisso formal com a formação (MISSAKA; RIBEIRO, 2011). 

Barreto el al. (2011) afirma que cabe ao preceptor a não reprodução 

do modelo tradicional de ensino, tendo em vista as dificuldades em outros 

espaços de suas formações profissionais, reforçando o caráter co-produtivo 

e inovador deste processo. Na integração do saber teórico à prática, o 

preceptor não espera que o educando memorize referenciais laboratoriais 

nem fórmulas matemáticas, mas que desenvolva a capacidade de acessar 

as informações certas para cada situação problema.  

Se os profissionais da rede de saúde são responsabilizados pela 

formação juntamente com a avaliação do educando, precisam ser 

capacitados para estas tarefas. Entre as atribuições da docência, a formação 

e a avaliação por competências são consideradas as de maior 
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complexidade, as quais estão recomendadas nas DCN. Não se pode 

esperar que o profissional de saúde apresente estes desempenhos sem que 

tenha sido preparado para esta função e para que este possa compreender 

seu papel e sua responsabilidade na formação do estudante (TRAJMAN et 

al., 2009). 

Missaka e Ribeiro (2011) afirmam que muito além do que aplicar a 

teoria na prática, a função do preceptor se caracteriza pelo exercício de uma 

prática clínica que levanta problemas e provoca a busca de explicações ou 

soluções. A preceptoria é uma atividade de ensino necessária que favorece 

um processo de construção do conhecimento mais significativo para a 

formação humana e profissional dos educandos.  

 

3.3 Competências 
 

O modelo de ensino no Brasil traz consigo a crença de que quem 

sabe, automaticamente sabe ensinar (MASETTO, 2012). 

O conjunto de mudanças atuais, fez com que o perfil do professor se 

alterasse significativamente de especialista para mediador de aprendizagem. 

São necessários profissionais intercambiáveis que combinem imaginação e 

ação. Eles devem ter capacidade para buscar novas informações, saber 

trabalhar com elas, intercomunicar-se. Precisam mostrar-se competentes 

para produzir conhecimento e tecnologias próprios (MASETTO, 2012). 

Moretti e Moura (2010) referem-se às competências como estruturas 

da inteligência, portanto individuais, usadas pelo sujeito para estabelecer 

relações entre o que se sabe e o que se deve aprender. O “saber fazer” 

decorre dessas competências ao mesmo tempo em que, em um processo 

dinâmico, possibilita a reorganização dessas estruturas, ou seja, das 

competências. 

Os professores começaram a modificar seu papel docente, como o 

exercício de qualquer profissão, exige qualificação própria e específica que 

não se restringe à ter um diploma de bacharel, de mestre ou doutor, ou 

apenas o exercício de uma profissão. Exige além disso a competência 
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pedagógica, pois ele é um educador, alguém que tem a missão de colaborar 

eficientemente para que seus educandos aprendam. Para desempenhar 

bem esse papel, o educador necessita de uma formação pedagógica 

(MASETTO, 2012).  

Costa (2005) nos diz que o currículo desperta no educador 

significados que determinam a maneira e o modo como irão adotá-lo, sendo 

então preciso conceber a inovação curricular como um processo dialético 

entre os significados prévios do professor e os da nova proposta. Diante de 

uma proposta curricular baseada na noção de competência, nada mais 

relevante do que investigar como os professores compreendem tal noção. 

Os significados atribuídos à noção de competência terão efeito marcante no 

desenvolvimento do currículo em questão, já que as concepções elaboradas 

pelos docentes terão expressão nas suas práticas pedagógicas. 

A concepção de competência propõe a noção de competência 

humana do cuidado, em sua dimensão ética. Considera a competência 

profissional como um ato de assumir responsabilidades frente às situações 

de trabalho. Mas, antes de ser um conjunto de conhecimentos profissionais, 

a competência é uma atitude social (DELUIZ, 2001). 

Para Santos (2011), competência, no contexto da formação 

profissional, é um termo complexo que envolve a articulação de 

aprendizados nas esferas cognitiva, psicomotora e sócio-afetiva. Se o 

objetivo é tornar um profissional humano, crítico, reflexivo, com senso de 

responsabilidade social e atuação voltada para a assistência integral à 

saúde do ser humano, tal como preveem as DCN, o conceito de 

competência a ser empregado como referencial teórico deve integrar 

aspectos relativos aos atributos do educando, às tarefas a serem 

desempenhadas e ao contexto da prática profissional, considerando suas 

dimensões socioculturais, político-econômicas e histórico-geográficas.  

Deluiz (2001) refere que a lógica das competências perpassa de 

forma contraditória, mas complementar, o mercado de trabalho: no núcleo do 

trabalho formalizado, a apropriação pelo capital do saber, do “saber fazer” e 

do “saber ser” dos trabalhadores, implica uma busca constante de ampliação 
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e atualização do seu âmbito de competências e uma renúncia permanente 

aos seus interesses de classe em favor dos interesses empresariais.  

Com isso, a partir dessa concepção de competências, o trabalho se 

torna um prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza em 

face de uma situação profissional (PINTO; GOMES, 2012). 

As competências básicas asseguram um nível de domínio transversal, 

que permite ao trabalhador mobilizar seus recursos pessoais no nível do 

conhecimento, da aplicação técnica e de atitudes e valores, adaptando-os ao 

contexto de trabalho de modo rápido (GODIN; MORAIS; BRANTES, 2014). 

Tendo em vista a importância deste tema, Masetto (2012) elenca as 

principais competências para a realização da tarefa dos educadores, as 

quais podem ser também aplicadas aos preceptores, ou seja, educadores 

que tem como cenário de aprendizagem a prática profissional. São as 

seguintes competências: 

Domínio dos conhecimentos básicos em determinada área - a 

docência exige, antes de mais nada, que o educador seja competente em 

determinada área de conhecimento. É necessário um domínio dos 

conhecimentos básicos em determinada área, bem como experiência 

profissional de campo. No entanto, este domínio cognitivo é muito pouco. 

Exige-se de quem pretende lecionar, que seus conhecimentos e suas 

práticas profissionais sejam atualizadas constantemente. 

Conhecimento na área pedagógica - esse é o ponto mais carente de 

professores quando se fala em profissionalismo na docência. É necessário 

que o docente domine no mínimo os grandes eixos do processo de ensino 

aprendizagem tais como: conceito do processo de ensino aprendizagem, a 

concepção e gestão de currículo, a integração das disciplinas como 

componentes curriculares, a compreensão da relação professor aluno, a 

teoria e prática da tecnologia educacional, a concepção do processo 

avaliativo e suas técnicas para feedback, o planejamento como atividade 

educacional e política. 
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A dimensão política – esta é imprescindível no exercício da docência 

universitária. O educador ao entrar na sala de aula, não deixa de ser um 

cidadão, alguém que pertence à sociedade de uma nação, que se encontra 

em um processo histórico dialético, participando da construção da vida e da 

história de seu povo. Ele é um cidadão, compromissado com seu tempo, sua 

civilização e sua comunidade e isso não se desprega de sua pele no instante 

em que entra em sala de aula. Como cidadão, o educador deve estar aberto 

para que o que se passa na sociedade, suas transformações, evoluções e 

mudanças. Contudo, não permitir que seu pocisionamento político influencie 

as opiniões dos educandos, é algo extremamente difícil, considerando que 

suas opiniões e princípios estão implicados em suas atitudes e falas. 

Sabe-se que o aluno adulto aprende de modo diferenciado, ele busca 

a atividade didática com expectativas e objetivos próprios. As expectativas 

prévias geraram dúvidas e necessidades que ele busca sanar nesta nova 

oportunidade. Se a atividade didática não estiver direcionada para as 

necessidades do educando, qualquer tipo de comunicação pode ser 

impossibilitado devido a este desencontro. Levar em consideração o público 

alvo compreende não somente adequação do conteúdo, mas o respeito às 

características de aprendizado que esta população requisita (PAZIN FILHO, 

2007). 

Contextualizar o que deve ser compreendido em problemas concretos 

aumenta a grau de motivação dos alunos, assim como individualizar o que 

deve ser apreendido para as necessidades do público alvo. O adulto é 

consciente de que pode e necessita aplicar o que aprendeu para integrar o 

conhecimento. Esta necessidade se torna ainda mais acentuada se estiver 

de alguma forma relacionada com os objetivos que trouxeram o aluno para a 

atividade (PAZIN FILHO, 2007). 

Partindo da suposição de que as competências não são inatas, mas 

adquiridas ao longo do processo de socialização educacional e profissional, 

que envolve aprendizagem e emoções (GODIN; MORAIS; BRANTES, 2014), 

a preceptoria além de auxiliar na formação dos novos profissionais de 

enfermagem, também pode ser utilizada como ferramenta para o 
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desenvolvimento de competências profissionais, assim como, na 

capacitação quanto à normas, rotinas e atuações dos profissionais já 

formados e recém admitidos em instituições que prestam serviços à saúde 

nacional. 

Todavia, atualmente, há um movimento a fim de aprimorar a formação 

dos novos profissionais, mantendo em segundo plano a readequação dos 

profissionais atuantes no mercado de trabalho ao que a população 

realmente necessita. Além de reorientar o processo de formação 

profissional, por que não transformar também, os profissionais que já 

iniciaram suas carreiras? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. M É T O D O  
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4.1 A Pesquisa qualitativa 
 

Considerando-se a natureza dos dados coletados, onde foram 

levadas em conta as percepções e opiniões dos sujeitos envolvidos, a 

presente pesquisa teve uma abordagem essencialmente qualitativa com 

caráter descritivo e exploratório.  

Para Gil (2010), na realização da pesquisa descritiva busca-se 

descrever as características de determinada população ou fenômeno por 

meio de técnicas padronizadas de coleta de dados como o questionário. Já a 

pesquisa exploratória promove a familiaridade com o fenômeno estudado 

para torná-lo conhecido. Pode ocorrer por meio de entrevistas com pessoas 

que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, pela análise 

de exemplos que estimulem a compreensão e revisão bibliográfica. 

A pesquisa qualitativa está associada ao paradigma da investigação 

naturalista, o qual também pode ser chamado de construtivista. Para o 

investigador naturalista, a realidade não é uma entidade fixa, mas uma 

construção dos indivíduos que participam da pesquisa; a realidade existe 

dentro de um contexto, e muitas construções são possíveis. Os naturalistas 

assumem a posição do relativismo: se existem sempre várias interpretações 

da realidade, então não há um processo pelo qual a derradeira verdade ou a 

falsidade das construções possa ser determinada. (POLIT; BECK, 2011)  

Polit e Beck (2011) revelam que nos estudos qualitativos, 

procedimentos flexíveis e dinâmicos são usados para aproveitar descobertas 

que emergem durante o estudo. Em geral, este tipo de investigação 

acontece no mundo real, em ambientes naturais. A coleta de informações e 

sua análise tipicamente progridem lado a lado. À medida que os 

pesquisadores filtram as informações, surgem novas questões, e mais dados 

são buscados para ampliá-las ou confirmá-las.  

A pesquisa qualitativa tem sido orientada por diferentes disciplinas, e 

cada uma desenvolve seus métodos para tratar questões específicas. 

Entretanto, algumas características gerais do modelo das pesquisas 
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qualitativas tendem a ser aplicadas em várias disciplinas. Em geral, o 

modelo qualitativo: (POLIT; BECK, 2011)  

• É flexível, capaz de se ajustar ao que vai sendo descoberto 

durante o curso da coleta de dados; 

• Com frequência, envolve uma mescla de várias estratégias de 

coleta de dados; 

• Tende a ser holístico, buscando uma compreensão do todo; 

• Exige intenso envolvimento dos pesquisadores, que, com 

frequência, permanecem no campo por longos períodos; 

• Exige a análise contínua dos dados para formular estratégias 

subsequentes e determinar quando o trabalho de campo será 

feito. 

 

4.2 Cenário de Pesquisa 
 

A coleta de dados foi realizada no Hospital Beneficente Unimar, o qual 

é categorizado como um hospital de grande porte na cidade de Marília – São 

Paulo (SP). Esta instituição hospitalar presta atendimento em nível terciário 

por meio de 176 leitos. Perfazendo no ano de 2014, 11.001 atendimentos 

para internação, sendo 2.938 clínicos e 8.063 cirúrgicos. 

A instituição possui ainda uma Diretoria de Ensino, Pesquisa e 

Extensão tendo como uma de suas linhas de atuação, o Desenvolvimento de 

Pessoas. Trata-se de uma estrutura de desenvolvimento da educação 

profissional contínua, a qual abrange os programas de residência, internato, 

estágios, ofertas de cursos externos e capacitação para todos os 

profissionais da área da saúde. Esta pesquisa se desenvolveu com o apoio 

conjunto desta Diretoria e da Gerência de Enfermagem.  

As entrevistas foram realizadas nas salas de reunião de enfermagem, 

após a permissão e agendamento prévio para a utilização das salas junto à 

equipe gestora de enfermagem. 
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4.3 População do Estudo 
 

A população deste estudo foi composta por enfermeiros que atuam na 

instituição hospitalar na função de enfermeiro, de ambos os sexos, que 

concordaram com o objetivo da pesquisa, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (apêndice 1), em duas vias, e 

aceitaram que sua entrevista fosse gravada em áudio. 

Atuar na instituição na função de enfermeiro e assinar o TCLE, foram 

os  critérios de inclusão utilizados nesta pesquisa. Para tanto, o universo de 

possíveis participantes constou de 35 profissionais, os quais se enquadram 

no critério de desempenhar a função de enfermeiro. Para efeito deste 

estudo, foram realizadas nove entrevistas conduzidas com amostra 

progressiva até que as respostas começaram a se repetir, caracterizada 

como a saturação da amostra.  

Portanto, participaram da pesquisa nove enfermeiros sendo, oito 

mulheres e um homem, com idades entre 24 e 46 anos (tabela 1).  

 

Tabela 1. Faixa etária dos Entrevistados 

Faixa etária Número de Entrevistados 

24-30 03 

31-37 03 

38-46 03 

 

Quanto ao tempo em que os enfermeiros já estavam graduados 

variou entre 05 meses e 13 anos, com uma média de 5,8 anos para os 

entrevistados. Enquanto o exercício nesta função na instituição variou de 5 

meses a 10 anos, obtendo uma média de 5,2 anos atuantes como 

enfermeiros da instituição. 

Todos são graduados em enfermagem, 07 possuem ao menos uma 

pós graduação na modalidade latu senso, 02 não possuem pós graduações 

e nenhum participante possuía pós graduação na modalidade strictu senso, 

assim como mostra o gráfico 1. 
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Gráfico 1. Proporção de Graduados e Pós Graduados entrevistados. 

 
 

4.4 Materiais e instrumentos 
 

Como instrumento para coleta dos dados, foi utilizado um roteiro semi 

-estruturado de entrevista (apêndice 3) com o objetivo de compreender o 

ponto de vista e opiniões dos principais atores nos processos de 

enfermagem da instituição hospitalar, para a análise da percepção do 

enfermeiro sobre as competências que caracterizam a função do preceptor 

enfermeiro. 

Um gravador foi utilizado para captação e armazenamento do áudio 

da entrevista. Um notebook foi utilizado como recurso para o registro das 

transcrições das entrevistas e para o armazenamento e análise dos dados. 

Outros materiais como papel sulfite e impressora auxiliaram a etapa de 

análise dos dados. Todo este material utilizado foram custeados pela própria 

pesquisadora. 

 

 

 

Graduação	  e	  Pós	  Graduação	  

Pós	  graduação	  latu	  senso	  

Somente	  Graduados	  

22% 

78% 
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4.5 Procedimentos de Coleta de Dados 
 

Previamente ao início do estudo, foi realizado contato com a Diretoria 

de Ensino, Pesquisa e Extensão e com a equipe gestora de enfermagem da 

referida instituição para análise da viabilidade do estudo, as quais 

demonstraram grande interesse e apoio ao desenvolvimento deste por meio 

de uma carta de anuência do Coordenador de Enfermagem para a execução 

deste projeto de pesquisa. 

Todos os enfermeiros que se enquadraram no critério de inclusão 

receberam uma carta convite (apêndice 2) pessoalmente contendo objetivos 

e esclarecimentos sobre os procedimentos gerais do estudo e os 

procedimentos éticos. Nesta carta havia ainda a verificação do interesse e 

da disponibilidade dos participantes, com indicação de datas e horários para 

o agendamento das entrevistas.  

Em sequência, a pesquisadora fez contato com os enfermeiros que 

referiram interesse e disponibilidade para participar das entrevistas, para que 

as mesmas fossem agendadas.  

A pesquisa qualitativa não possui um critério numérico para 

delimitação da amostra de um estudo. Pode-se considerar uma amostra 

ideal aquela capaz de refletir a totalidade nas suas múltiplas dimensões. 

Como consequência a amostragem qualitativa privilegia os sujeitos que 

detêm os atributos que o investigador pretende conhecer, considera-os em 

número suficiente para permitir uma certa reincidência nas informações e 

entende que o conjunto de informantes possa ser diversificado para 

possibilitar a apreensão de diferenças e semelhanças (MINAYO, 2014). 

As entrevistas foram realizadas individualmente e tiveram tempo de 

duração entre seis e dezenove minutos. Este fato também revela a 

objetividade do profissional enfermeiro em suas falas. Todas as entrevistas 

foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra pela própria pesquisadora. 
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4.6 Procedimentos de Análise de Dados 
 

Sendo esta uma pesquisa qualitativa, a análise dos dados foi 

efetuada por meio da Análise de Conteúdo, modalidade temática segundo o 

referencial de Franco (2012). 

A autora explica que “o ponto de partida da análise de conteúdo é a 

mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, 

documental ou diretamente provocada” (p. 12). Comenta ainda,  que é 

imprescindível que se considere cada mensagem expressa vinculada, 

sempre, à condições contextuais de seus produtores.  

Para Minayo (2014), a Análise de conteúdo tem oscilado entre o rigor 

da suposta objetividade dos números e a fecundidade da subjetividade. A 

grande importância dessa técnica tem sido a de impor um corte entre as 

intuições e as hipóteses que encaminham para interpretações mais 

definitivas. Essa tentativa faz parte de um esboço histórico secular. 

Várias são as técnicas desenvolvidas durante a busca pelos 

significados no material qualitativo, todavia, a Análise de Conteúdo na 

modalidade Temática é a forma que mais se adequa à investigação 

qualitativa dos materiais sobre saúde (MINAYO, 2014).  

A realização de uma análise temática consiste em descobrir os 

núcleos de sentido que compõe uma comunicação cuja presença ou 

frequência signifiquem alguma para o objetivo visado. Ou seja, a análise 

temática consiste em percorrer um caminho onde se quantifica a frequência 

das unidades de significação como definidoras do caráter do discurso 

(MINAYO, 2014).  

Para Franco (2012) a análise temática consiste em três etapas 

principais as quais foram realizadas neste estudo: 

• Primeiro momento: escolhe-se os documentos a serem 

analisados, no caso deste estudo foram analisadas as entrevistas 

transcritas na íntegra. Todos os documentos foram lidos 

exaustivamente para que seus conteúdos se impregnassem na 
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pesquisadora, também conhecida como leitura flutuante das 

transcrições das entrevistas. Esta “consiste em estabelecer 

contatos com os documentos a serem analisados e conhecer os 

textos e as mensagens nele contidas, deixando-se invadir por 

impressões, representações, emoções, conhecimentos e 

expectativas...” (p. 54). Nesta fase inicial de leitura, foram 

determinados os núcleos direcionadores e as unidades de 

contexto – UC - “considerados como o pano de fundo que imprime 

significado às unidades de análise” (p. 49). 

• Segundo momento: com a identificação das UCs, surgiram as 

unidades de registro (UR), que, nessa modalidade de análise de 

conteúdo, são constituídas por temas. O tema pode ser uma 

simples sentença (sujeito e predicado), um conjunto delas ou um 

parágrafo e é considerado como a mais útil UR na análise de 

conteúdo.  

• Com a definição das unidades de análise (UC e UR), foi realizada 

a operação de categorização, ou seja, foram realizadas 

classificação, diferenciação e reagrupamento de elementos 

semânticos do texto. Todas as categorias emergiram dos 

discursos e dos conteúdos das respostas dos entrevistados após a 

análise aprofundada do material. É importante salientar que as 

categorias elaboradas neste estudo foram a posteriori, ou seja, 

emergiram das falas dos entrevistados e dos conteúdos de suas 

respostas. 

 

4.7 Procedimentos éticos 
 

Ressalta-se a relevância dos princípios éticos em pesquisas que 

envolvam seres humanos. Dentre estes princípios, destaca-se o sigilo, pois 

ficará mantida em segredo qualquer informação que possa permitir a 

identificação das pessoas entrevistadas. Este sigilo foi assegurado por 

escrito pela pesquisadora. 
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Todas as pessoas e a instituição que incluídas na pesquisa foram 

informadas sobre o alcance e os interesses desta por escrito; e, tanto 

instituição quanto pessoas, só foram incluídas após o devido consentimento 

livre e esclarecido consolidado no TCLE. 

Esta pesquisa se desenvolveu de acordo com as Diretrizes 

Internacionais para pesquisas com seres humanos e complementares, de 

acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e recebeu 

autorização para ser desenvolvida pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), mediante CAAE: 

41473814.3.3001.5496 e Número do parecer: 992.076. Ambos os números 

constam no anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. R E S U L T A D O S  E  D I S C U S S Ã O  
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O primeiro passo para a realização da análise do conteúdo foi a 

realização da leitura flutuante das entrevistas transcritas. No decorrer deste 

processo revelaram-se os significados, dos quais emergiram quatro núcleos 

direcionadores:  

• Definição de Preceptor 

• Características necessárias ao Preceptor 

• Aspectos que interferem no papel do preceptor 

• Expectativas dos enfermeiros em relação à preceptoria 

 

5.1 Definição de preceptor 
 

O núcleo direcionador "Definição de Preceptor" possui 21 Unidades 

de Contexto (UCs) e 34 Unidades de Registro (URs). Estas 34 URs 

nortearam a elaboração de cinco categorias, as quais seguem listadas no 

Quadro 1, juntamente com as respectivas subcategorias. 

 
Quadro 1. Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo direcionador "Definição 
de Preceptor" . 

Categorias Subcategorias 

C1. Profissional preparado para 

formar outros profissionais (6URs) 

 

• Para o desenvolvimento da instituição 
• Em relação à normas e rotinas do 

serviço 
• Com segurança 

C2. Profissional com conhecimentos 

específicos de enfermagem (2URs) 

• Conhecimento técnico/teórico 
 

C3. Atribuições do enfermeiro 

preceptor (21URs) 

 

• Facilitador do processo de 
aprendizagem  

• Supervisionar equipes. 
• Articular o ensino, serviço e o 

aprendizado 
• Acolher o novo colaborador 

C4. Responsável técnico com 
conhecimentos gerais de várias 
funções (1UR) 

 

C5. Enfermeiro preceptor é a peça 

chave para o serviço de enfermagem 

(4URs) 

• Para o novo colaborador 
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Ao definir preceptor, os entrevistados atribuíram ao preceptor 

características ao invés de defini-lo. Todavia,  durante a análise aprofundada 

das falas, encontramos a primeira categoria: Profissional preparado para 
formar outros profissionais com 6 Unidades de Registro.  

 
"(…) um profissional capacitado em orientar e capacitar outros 
profissionais.” (E1) 
 
“Uma pessoa que tenha uma condição de estar ensinando, dentro 
da sua profissão, outros profissionais.” (E1) 
 
“Aquele que consegue realmente formar pessoa no cenário prático 
e com fundamentação.” (E8) 

 

As falas dos entrevistados E1 e E8 evidenciam que atualmente, olhar 

para o professor e para as competências que este deve deter é importante. 

Muitas vezes, enfermeiros competentes são formados por docentes 

competentes. Docentes que detenham, entre outras, as competências para 

desenvolver programas educativos para a aprendizagem de adultos 

(DRAGANOV; SANNA, 2014). 

Troncon (2014) nos revela que um dos determinantes mais 

importantes do ambiente educacional, são os educadores. Além de 

determinantes, são frequentemente, os responsáveis pelo seu 

aperfeiçoamento e pela sua manutenção em condições favoráveis dos 

ambientes onde ocorrem ações educativas. Por esta razão, os educadores 

devem ser vocacionados para a atividade didática e preparados para 

trabalhar como docentes. Além de necessariamente deter familiaridade com 

o conteúdo, devem ter domínio satisfatório dos princípios do aprendizado e 

das técnicas de ensino.  

Espera-se que ocorra a alteração do paradigma que trata da atuação 

do educador, de simples transmissor de conhecimentos, para um 

profissional que cumpre uma diversidade de papéis no campo educacional, 

com domínio dos conhecimentos e habilidades pertinentes (TRONCON et 

al., 2014) 
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Levando em conta esta quebra de paradigma, podemos voltar nossos 

pensamentos para entendimento da primeira subcategoria identificada: Para 

o desenvolvimento da instituição. 

 
“(…) uma pessoa que estaria trazendo esse novo colaborador (...) 

para o desenvolvimento melhor da instituição.” (E2) 
 

Conforme descrito, um preceptor capacitado para desenvolver suas 

atividades educacionais, auxilia no desenvolvimento do local onde atua 

sempre que reconhecer a importância do seu papel na manutenção e no 

aperfeiçoamento de ambiente educacional favorável ao aprendizado 

(TRONCON, 2014). 

O preceptor deve ter capacitação adequada para poder auxiliar no 

aperfeiçoamento da instituição atuante como um todo. Em relação à normas 

e rotinas do serviço foi a segunda subcategoria a manifestar-se. Ou seja, os 

profissionais envolvidos nesse processo utilizam-se de conhecimentos 

técnicos específicos de cada área e de instrumentos para o desenvolvimento 

do trabalho (MANENTI et al., 2012).  

 
“(…) uma pessoa que vai orientar os outros, os demais em relação 
aos serviços, em relação ao esquema de trabalho.” (E4) 

 

A subcategoria Com segurança foi a terceira a emergir, sendo 

exemplificada pela fala do entrevistado E2. 

 
“(…) uma pessoa que estaria trazendo esse novo colaborador (...) 
com segurança.” (E2) 

 

Estratégias pedagógicas exercem um importante papel na 

potencialização das experiências durante o processo de formação, e 

também contribuem para habilitar o profissional a refletir melhor sobre seu 

desempenho e a tornar-se mais autoconfiante no enfrentamento de suas 

futuras atuações no mundo do trabalho (GONDIN; MORAIS; BRANTES, 

2014). 
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Conforme o novo colaborador adquire mais autoconfiança, ele cria 

ambientes de trabalho e de interação com colegas mais favoráveis à 

aprendizagem continua e ao desenvolvimento das competências 

profissionais que assegurarão desempenho aprimorado, ao mesmo tempo 

em que promovem o bem-estar no trabalho (GONDIN; MORAIS; BRANTES, 

2014). 

Como segunda categoria do núcleo direcionador "Definição de 

Preceptor" obtivemos Profissional com conhecimentos específicos de 
enfermagem. Esta categoria reafirma o que se sabe sobre a preceptoria por 

meio de 2 Unidades de Registro em uma única subcategoria Conhecimento 

técnico/teórico. 

 

“(…) como se fosse um professor com capacitação  que envolve 
dentro do âmbito de técnicas (...) estudo mesmo, de teorias.” (E1) 

 

De acordo com López e Troncon (2015) um ponto em comum entre as 

diferentes opiniões sobre o tema capacitação docente, é que o educador 

deve ter domínio do conteúdo que vai ensinar. O enfermeiro preceptor deve 

munir-se de conhecimento técnico e científico ao preparar-se para ser um 

profissional formador de outros profissionais. 

Os profissionais de enfermagem, particularmente, devem transformar 

o objeto, necessidades de aprendizado, utilizando-se de conhecimentos e 

saberes específicos, métodos, técnicas, materiais e equipamentos, devendo 

ter segurança e domínio sobre os mesmos (MANENTI et al., 2012). 

Porém, há muitas instituições onde prevalece a noção de que, para 

ser um bom educador, basta conhecer bem e a fundo o que se deve ensinar, 

caracterizando, deste modo, o conceito da função exclusiva do professor 

como transmissor do conhecimento e a ignorância ou negligência em 

relação à grande diversidade de papéis que este deve desempenhar 

(LÓPEZ; TRONCON, 2015). 

Portanto, vale reafirmar que o docente deve ter também algum 

preparo na área educacional, sobretudo nos campos da pedagogia e da 
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didática, para poder ensinar melhor. Os educadores que atuam na área da 

saúde, além da expertise na sua disciplina, devem ter também preparo na 

área educacional, obtido em programas específicos de capacitação e 

desenvolvimento docente (LÓPEZ; TRONCON, 2015). 

Esta necessidade de capacitação específica para a atuação no ensino 

decorre da grande variedade de papéis que o educador deve desempenhar, 

incluindo os de facilitador do aprendizado dos estudantes, planejador de 

cursos, orientador de indivíduos ou grupos, produtor de material didático, 

avaliador do aprendizado e modelo de comportamento profissional (LÓPEZ; 

TRONCON, 2015). 

Necessidade esta que ficou em evidência na terceira categoria 

nomeada Atribuições do enfermeiro preceptor. Esta categoria obteve 21 

Unidades de Registro e sua primeira subcategoria identificada foi Facilitador 

do processo de aprendizagem. 

 
“(…) ele seria tipo assim (...) o facilitador desse novo colaborador.” 
(E2) 
 
“(…) um guia, um preceptor na parte gerencial e assistencial (...) 
do colaborador.“ (E6) 
 
“Então fazer preceptoria no papel do enfermeiro é educar em 
saúde, é educar em serviço, é orientar, é direcionar, é 
fundamentar.” (E8) 

 

Os próprios docentes não se veem como professores, mas apenas 

como profissionais que, circunstancialmente, atuam no ensino e na formação 

de outros profissionais, compartilhando assim do conceito “reducionista”, 

com frequência, utilizado pelas instituições (LÓPEZ; TRONCON, 2015). 

O preceptor pode ser visto como um co-gestor do processo de ensino 

e aprendizagem dos estudantes e atuar como mediador entre o 

conhecimento disponível e as exigências da prática profissional (BURGATTI 

et al., 2013). 

Troncon et al. (2014) trazem que dentre muitas atribuições feitas a 

todos os tipos de educadores, temos a de organizador de atividades 



R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o | 33  

 
 

 

mediadoras da aprendizagem, a de produtor de material e recursos 

instrucionais, a de facilitador e assessor da aquisição, pelo novo 

colaborador, das habilidades e competências previstas pelo mercado de 

trabalho, bem como a de modelo e exemplo de profissional competente. 

O educador deve ir além da prática conteudista, para atender à 

demanda de formação de enfermeiros compatíveis com os requisitos sociais. 

Ele deve ampliar seus horizontes, buscando habilidades com a facilitação da 

aprendizagem, o desenvolvimento e administração de programas educativos 

para adultos (DRAGANOV; SANNA, 2014). 

Lembrando que todo enfermeiro tem importante papel de educador, 

não somente em academias ou instituições, mas também na realização de 

atividades educativas com os pacientes e familiares, com os funcionários e 

também com outros profissionais. Portanto, a didática é um instrumento 

essencial não somente para os preceptores, mas também para todo 

enfermeiro (SOUZA; MIYAZAHIRA, 2012). 

Supervisionar equipes também foi uma das atribuições do enfermeiro 

preceptor nas falas dos entrevistados. 

  
“(…) enfermeiro que fica é (...) com a responsabilidade de 
supervisionar uma equipe.” (E5) 

 

Silva e Roquete (2013) referem que tendo em vista as especificidades 

da competência gerencial, é importante compreender particularidades das 

atividades realizadas pelo gestor/administrador dos serviços de saúde, uma 

vez que o setor saúde apresenta complexidade e natureza próprias.  

Todavia, essa não é somente uma responsabilidade do preceptor 

enfermeiro e sim de todos os enfermeiros atuantes. Todos vivem na 

dimensão gerencial, funções administrativas e mobilizam competências 

gerais e específicas para a realização das suas atividades. Estas 

competências se inter-relacionam com as funções administrativas e são 

desenvolvidas em conjunto (PAULA et al., 2013).  
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Ao enfermeiro preceptor cabe ainda a responsabilidade de Articular o 

ensino, serviço e o aprendizado. Esta é uma subcategoria emergente e foi 

descrita pelas seguintes falas: 

 
“(…) enfermeiro preceptor é aquele que articula o aprendizado no 
seu cenário lá da prática.” (E8) 
 
“Trazendo, na verdade, todo o embasamento da teoria, da ciência, 
da fundamentação, no cenário da sua assistência ao paciente.” 
(E8) 
 
“(…) como um profissional que vai articular o ensino, o 
aprendizado, da literatura do conhecimento, da formação com a 
prática.” (E8) 

 

O processo de ensinar é algo que depende do professor sustentar 

seus conteúdos com elementos históricos, nexos internos, pesquisas 

científicas e relacioná-los com os contextos onde tais conteúdos 

apresentam-se (BURGATTI et al., 2013). 

Muitas vezes, o ensino prático em campo é visto como mera 

aplicação de um saber disciplinar. Contudo, a prática em saúde é sempre 

interdisciplinar, o que lhe confere uma característica integradora de 

conhecimentos e habilidades de distintas áreas disciplinares, aliadas a 

atitudes tão necessárias à competência profissional em Enfermagem. 

(BURGATTI et al., 2013). 

Uma outra subcategoria emergente foi Acolher o novo colaborador. É 

essencial que todos os que estão passando por um processo de capacitação 

sejam respeitados e se sintam seguros para expor as suas ideias, sem medo 

de serem criticados ou ridicularizados (TRONCON, 2014). 

 

“(…) o enfermeiro que acolhe o colaborador quando está entrando 
na instituição.” (E9) 

 

Da mesma maneira, todo profissional que é ignorado pelos colegas ou 

pelo educador, ou que é ridicularizado quando apresenta sua opinião 
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dificilmente se sentirá disposto a se engajar nas atividades propostas de 

modo a efetivamente aprender (TRONCON, 2014). 

A quarta categoria a emergir das entrevistas foi Responsável técnico 
com conhecimentos gerais de várias funções, contendo 1 Unidade de 

Registro. 

 
“Ele é um responsável técnico, com conhecimentos gerais sobre 
várias funções.” (E3) 

 

O participante E3 traz à tona que dentre outros profissionais, os 

enfermeiros educadores que trabalham nas organizações de saúde, visam 

atender às necessidades de saúde, demandando que os mesmos saibam 

agir, mobilizar, permear conhecimentos para resolver situações práticas, 

aprender constantemente e engajar-se em resposta às exigências e 

necessidades de cada área de atuação (MANENTI et al., 2012). 

Por desempenhar um papel de grande importância na capacitação 

dos demais enfermeiros, o enfermeiro preceptor deve ser respeitado como 

um sujeito essencial na prática pedagógica que acontece todos os dias nas 

unidades cuidadoras. Suas atividades promovem a prevenção, recuperação 

e reabilitação da saúde da população que vive no imenso território brasileiro 

(SILVA; VIANA; SANTOS, 2014). Em vista disso, podemos considerar 

Enfermeiro preceptor é a peça chave para o serviço de enfermagem. 
Esta foi a quinta e última categoria deste núcleo direcionador. 

 
“O enfermeiro preceptor, agora, eu definiria ele como uma peça 
chave dentro do serviço de enfermagem.” (E4) 
 
“(…) parte integrante fundamental da instituição.” (E5)  

 
“Mas eu acho que ele é um profissional diferenciado.” (E5) 
 

Para que se alcance a transformação esperada dos cenários de 

saúde pública do país, assim como das condições de trabalho e valorização 

do profissional enfermeiro, é imprescindível que se estabeleça um contato 

efetivo e uma relação dialógica com todos os agentes sociais - preceptores, 
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educandos e tantos outros envolvidos nas instituições de saúde e também 

interessados na melhoria do sistema (SILVA; VIANA; SANTOS, 2014). Tais 

informações justificam a única subcategoria encontrada nas entrevistas Para 

o novo colaborador. 

“Eu defino o enfermeiro preceptor como uma peça chave assim, 
para quem está começando.” (E9) 

 

Os preceptores se preocupam com a valorização da enfermagem no 

cotidiano do trabalho, para tanto, fazem questão de firmar a sua presença no 

mundo e de que os educandos compreendam o que é ser um enfermeiro na 

atualidade, distinguindo-o das outras profissões da área da saúde. São 

vários os papéis pedagógicos dentro do processo de ensino e 

aprendizagem. A compreensão destas funções a serem desenvolvidas só 

facilita a aproximação entre teoria e prática e esta conduta deve partir dos 

sujeitos que dessas realidades fazem parte. (SILVA; VIANA; SANTOS, 

2014). 

 

5.2 Características Necessárias ao Preceptor 
 

O segundo capítulo e também segundo núcleo direcionador nomeia-

se “Características Necessárias ao Preceptor”. Os entrevistados elencaram 

muitas características essenciais a este educador em saúde. Neste núcleo 

foram identificadas 36 Unidades de Contexto e 107 Unidades de Registro. 

Com o levantamento das 107 URs, emergiram 5 categorias, as quais 

seguem listadas no quadro 2 acompanhadas de suas subcategorias. 
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Quadro 2. Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo direcionador 
“Características necessárias ao Preceptor”. 

Categorias Subcategorias 

C6. Possuir e demonstrar 

conhecimento 

(28URs) 

• Conhecimento teórico/prático 
• Buscando novos conhecimentos 
• Em relação à normas e rotinas do serviço 
• Especialista na área de 

educação/preceptoria 
C7. Possuir habilidades específicas 

(66URs) 

 

• Comunicação 
• Organização 
• Relacionamento 
• Desenvolve o Crescimento/Capacitação 

Profissional 
• Humanização 
• Empatia 
• Ética 
• Exemplo profissional 
• Postura profissional 
• Imparcialidade 
• Liderança 
• Respeito às diferentes necessidades de 

aprendizado 
• Dinamismo 
• Pro-atividade 
• Responsabilidade 
• Comprometimento 
• Articular o ensino, serviço e o 

aprendizado 
• Paciência 
• Disponibilidade 
• Gostar de pessoas 

C8. Estar inserido em campo prático 

(7URs) 

• Obtendo Vivência  

C9. Gostar da função de preceptor 

(2URs) 

 

C10. Necessidade da função de 

preceptor na instituição (4URs) 

• Padrão ouro 
 

 

 

Como primeira categoria deste núcleo direcionador obtivemos 

Possuir e demonstrar conhecimento. A importância desta categoria fica 

evidente nas percepções de Souza e Miyadahira (2012) de que a área da 

Saúde é rica em novos conhecimentos e os avanços tecnológicos 

"atropelam" os profissionais constantemente. Se os profissionais 
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demonstram a consciência da limitação de seus conhecimentos e a vontade 

de superar suas deficiências para exercer a profissão com competência, 

torna-se necessária a contínua atualização para então atuar com qualidade. 

 
“(…) na área que for fazer o ensinamento a pessoa tem que ser boa 
(...) Demonstrar pra equipe que ele vai ensinar, e que realmente ele 
sabe.” (E1)  

 
   “(…) ser bem entendido do assunto, né?!” (E2) 
 
   “(…) tem que ter (...) sabedoria e conhecimento.” (E3) 
 

A primeira subcategoria a emergir foi Conhecimento teórico/prático. 

Embora possa parecer óbvio que um educador deva ter preparo específico 

para exercer as funções de ensino, existem enormes diferenças entre os 

vários pontos de vista sobre a natureza deste preparo e como ele deve ser 

feito. (LÓPEZ; TRONCON, 2015). 

 
   “Primeiro capacidade técnica.” (E1) 
 

“(…) ele tem que (...) ter conhecimento teórico (…) pra ser preceptor 
a maior característica é ter embasamento teórico.” (E4) 

 

O conhecimento didático e pedagógico específicos dos educadores 

em saúde já tiveram sua importância justificada. Todavia, para que a 

integração à realidade social seja possível é necessária a formação 

profissional na área da saúde, como em qualquer outra área (REIS; 

PANÚNCIO-PINTO; VIEIRA, 2014). 

Considera-se a relevância dos conhecimentos teóricos e práticos do 

preceptor enfermeiro sempre quando julga-se importante seu papel de 

possibilitador do aprendizado. Uma visão ampliada à essas características é 

essencial quando o docente assume o papel de facilitador do aprendizado, 

situação que se coloca, cada vez mais, como mais importante e mais 

requerida no ensino nas profissões da saúde (LÓPEZ; TRONCON, 2015). 

Buscando novos conhecimentos é também uma subcategoria que 

exemplifica uma constante necessidade dos educadores em saúde. Cabe 
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aqui um exemplo da área médica onde não é incomum que docentes de 

áreas clínicas que se veem somente como médicos e se dedicam ao 

aperfeiçoamento da sua competência clínica, mas não se veem como 

professores e, portanto, não se preocupam em melhor se capacitar para a 

prática do ensino. Trata-se de uma questão de identidade profissional, que 

pode constituir um obstáculo à capacitação e ao desenvolvimento dos 

docentes na área educacional em saúde (LÓPEZ; TRONCON, 2015). 

 

“Quando você pesquisa bastante e você tem.... busca, você tem 
grande conhecimento.” (E3) 

 
“Estar disposto à aprender e não querer simplesmente a ser o dono 
da verdade.” (E8) 

 

Defende-se uma formação aos educadores em saúde consistente e 

voltada para a leitura do mundo. Caracterizando uma atuação crítica, 

diferente, portanto, dos processos formativos comprometidos com a ordem 

social existente, em que o professor não é colocado em uma situação de 

tensão, mas de acomodação (BOMFIM; GOULART; OLIVEIRA, 2014). 

 
“Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino 
porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo 
educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 
conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (FREIRE, 2011, p. 
30). 

 

Como professor é preciso realizar a prática da função de educador 

com clareza. É preciso conhecer as diferentes dimensões que caracterizam 

a essência da prática para tornar-se mais seguro de seu próprio 

desempenho (FREIRE, 2011). Esta fala de Freire (2011) nos remete à 

importância do enfermeiro preceptor obter um vasto conhecimento Em 

relação à normas e rotinas do serviço no qual está inserido. 

 

“(…) ele tem que ter o conhecimento, de normas e rotinas da 
instituição que ele trabalha... Ter o conhecimento total do 
funcionamento. (E5) 
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“(…) ele tem que ter conhecimentos da instituição (…) dos 
procedimentos,  do que vai ser ensinado para esse novo 
colaborador.” (E9) 
 
 

Como subcategoria identificada temos Especialista na área de 

educação/preceptoria, porém, a formação de professores na área das 

profissões da saúde e a subsequente manutenção e aperfeiçoamento da 

competência educacional adquirida enfrenta habitualmente inúmeras 

dificuldades e precisa superar diversos desafios (LÓPEZ; TRONCON, 2015). 

As falas dos entrevistados demonstram a necessidade que impera, 

independente das dificuldades existentes. 

 
“Enfermeiros que tenha uma especialização voltada pra área 
educativa”. (E4) 

 
“(…) ser formadas no papel de preceptoria. Elas poderiam ter 
cursos, aprimoramentos para isso. Para aprender a exercer isso.” 
(E8) 

 

São diversos os programas de capacitação docente. Estes podem 

variar quanto ao conteúdo e a forma, mas em geral cobrem temas 

educacionais e institucionais. Os formatos destes programas de 

desenvolvimento também se diversificam, podendo ser em um modelo mais 

convencional (aulas e oficinas), de programas longitudinais prolongados ou 

de orientação por pares ou docentes mais experientes (LÓPEZ; TRONCON, 

2015). 

Todo e qualquer educador deve ter competências bem desenvolvidas 

na área educacional, além da experiência nas áreas específicas das 

profissões da saúde em que atuam. Este montante de vivências lhes traz 

familiaridade com as circunstâncias e condições de trabalho, tornando-os 

prováveis professores engajados nos programas educacionais (LÓPEZ; 

TRONCON, 2015).  

Uma terceira categoria do núcleo direcionador “Características 

Necessárias ao Preceptor” nomeia-se Possuir habilidades específicas. 

Esta categoria foi bastante detalhada pelos entrevistados, portanto, ela é 

extensa, possui 66 unidades de registro e muitas subcategorias.  
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Cada habilidade tornou-se uma subcategoria distinta devido seus 

diferentes significados e consequentemente distintos níveis de importância. 

Como primeira habilidade temos a Comunicação. A comunicação vem 

como elemento central que interliga todo o processo de trabalho com a 

liderança considerada imprescindível. Toda tomada de decisão está 

vinculada ao sistema de informação. Se a comunicação se faz de modo 

seguro e eficaz ela torna-se um instrumento que permite ao enfermeiro a 

análise da realidade situacional, que auxilia o processo de tomada de 

decisão, assim como o planejamento das atividades (PAULA et al., 2013). A 

opinião do entrevistado E1 ilustra o que foi anteriormente citado. 

 
“(…) eu acho que tem que ter habilidade (...) de comunicação.” 
(E1) 

 

Durante os processos de capacitação, a comunicação deve ser 

considerada como pilar fundamental do ensino, tornando-se um fator 

facilitador no desenvolvimento de profissionais e levando-os a refletir sobre 

suas realidades de trabalho por meio do pensamento crítico enquanto 

educadores (DINIZ; AVELAR, 2009). 

Assim como nas demais profissões que possuem pessoas como 

clientes, para ser um preceptor enfermeiro deve-se ter também a habilidade 

de Relacionamento. 

 

“Acho que é a pessoa tem que ter habilidade (...) de 
relacionamento.” (E1) 
 
“(…) saber e ter habilidade pra conquistar o grupo dele.” (E1) 
 

Bremond (2014) afirma que para o formador realizar a ligação entre o 

relacionar-se com a atribuição de permear o saber alheio, significa 

posicionar-se como sujeito ativo, formador, mas humilde, que não pretende 

ser um simples catalisador. É também aceitar ocupar um papel que 

condiciona as trocas, em vez de assumir uma posição de absoluta 

neutralidade. Se sua posição será de “especialista” ou de mediador, isso 
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dependerá não apenas do método que ele escolher, mas também da 

recepção que ele encontrar e à qual deve se ajustar. 

Relacionar-se adequadamente com toda a equipe permite, ao 

preceptor, permear o aprendizado de modo rápido e eficaz. A preceptoria 

para enfermeiros também Desenvolve o Crescimento/Capacitação 

Profissional dos colaboradores da instituição.  

Troncon (2014) opina que os processos educacionais, 

independentemente das suas características, visam sempre a aquisição de 

conhecimentos e a incorporação, pelo educando, de novas habilidades e 

competências.  

 

“(...) passar aquilo que ele sabe, as rotinas, os programas, as 
coisas da instituição pra esse novo funcionário.” (E2) 
 
“(...) Orienta, auxilia, presta até amparo, dependendo da situação.” 
(E3) 
 
“(...) ele tem que ter o conhecimento, de normas e rotinas da 
instituição que ele trabalha (...) pra passar isso pro enfermeiro que 
ele está supervisionando.” (E5) 
 
“(...) criando um espaço para a discussão, criando um espaço para 
rever os processos, para rever a prática.” (E8) 

 

 

Entretanto, podemos compreender que a atuação do preceptor na 

formação do profissional de saúde, destaca-se e se revela como atitude 

educativa no trabalho. Ele pode e deve incentivar o repensar da prática, a 

comunicação e o compartilhamento de ideias, o trabalho em equipe, a 

integralidade do cuidado e fomentar a educação permanente nos espaços 

do trabalho em saúde (RIBEIRO; PRADO, 2013).  

No Brasil, os processos de ensino-aprendizagem em Enfermagem, 

preocupam-se em considerar as questões humanísticas, reflexivas e 

filosóficas, relacionadas à construção do conhecimento e do ser no mundo. 

Contudo, observa-se que tais processos ainda privilegiam aspectos técnicos 

quando ocorrem na prática (SANCHES; PEDRO, 2008). Neste caso, a 
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subcategoria Humanização aparece para ressaltar a importância da 

aplicabilidade dos conhecimentos nas práticas dos educadores. 

Com o aperfeiçoamento das qualidades humanas das pessoas, pode-

se encontrar caminhos que levem ao fim da violência e do egoísmo, 

enquanto males enraizados na sociedade. Para tanto, o esforço das pessoas 

para o auto-aprimoramento é essencial para renovar valores construtivos 

caracterizadores de profissionais que sabem cuidar de si, do outro e sabem 

também aprender e ensinar para a vida (RÊGO; PORTO, 2005). 

 
“(...) tem que ser uma pessoa bem humana (...) E eu acho que ser 
humano mesmo. A humanização está acima de tudo.” (E3)  

 

A valorização e o aperfeiçoamento das qualidades técnicas e também 

humanas é um processo constante, dinâmico e revolucionário. Pode-se ter 

esse processo como um grande avanço para consolidar o movimento que 

visa as melhorias contínuas da qualidade de viver, conviver e ensinar 

enfermagem. Este movimento tem implicações consubstanciais para o 

docente de enfermagem considerando principalmente, o fato dele ser o 

responsável pela socialização do conhecimento e pela possibilidade de criar 

espaços de reflexão (RÊGO; PORTO, 2005). 

Assim, para que a enfermagem seja capaz de mudar e direcionar para 

melhor, o rumo da sua trajetória histórica, é imprescindível desenvolver as 

qualidades pessoais, incluindo a humanização (RÊGO; PORTO, 2005). Esta 

qualidade, dentre tantas outras, deve ser trabalhada nos processos de 

educação que ocorrem não somente durante a preceptoria, mas em todas as 

relações que se estabelecem nas ações dos profissionais de enfermagem.  

Entende-se que a educação é vital para a ocorrência das 

transformações dos paradigmas sociais e humanos, podendo promover 

mudanças na forma de sentir, pensar e atuar das pessoas em relação a si 

mesmas e aos outros (FERNANDES, 2004). Ou seja, é por meio das ações 

educativas em enfermagem que o preceptor pode aprimorar em si mesmos e 

nos educandos a Empatia. 
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“(...) ele tem sempre que ter empatia.” (E3) 

 

Os educadores em saúde precisam ter empatia ao mesmo tempo em 

que necessitam estar bem atentos à conflitos, contradições e consequências 

das atitudes de seus educandos. Muitas das vezes, os próprios educandos 

passam a criar situações de selvageria, onde a sensatez e a solidariedade, 

são destroçadas em função de um movimento predatório, sem o menor 

escrúpulo e respeitabilidade ao outro e suas diferenças (RÊGO; PORTO, 

2005). 

Cabe aos que educam em enfermagem a coragem, a ousadia e a 

determinação para conseguir vencer as próprias tendências destrutivas, 

enfrentar os conflitos e transformá-los em oportunidade de crescimento para 

todos (RÊGO; PORTO, 2005). 

Por meio das afirmações anteriores, percebe-se que um fator a ser 

levado em conta é que a consciência da dimensão ética da ação do 

preceptor na prática educativa pode auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem. O posicionamento ético do profissional, aliado ao 

comprometimento social, é uma atitude fundamental para o desenvolvimento 

da competência profissional nos diferentes contextos do trabalho em saúde 

(BURGATTI et al., 2013). 

Para tanto, Ética aparece nas descrições das falas como 

subcategoria.  

 
“Você pensa na ética e consegue ter um equilíbrio.” (E3) 
 
“(…) se eu tenho um preceptor que eu posso confiar que ele é 
ético (...) vou sentar com ele e a gente vai resolver isso da melhor 
maneira possível.” (E3) 
 
 

Os formadores em saúde são uma referência ética para os 

estudantes. Estes, por sua vez, são protagonistas do seu processo de 

formação e observam os exemplos dos profissionais atuantes em conjunto. 

A dimensão ética da competência profissional integra elementos do aprender 
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a ser e a conviver, expressos nas atitudes e valores, no modo de lidar e 

resolver as diversas situações complexas encontradas no mundo do trabalho 

(BURGATTI et al., 2013). As práticas docentes são em sua essência 

humanas e formadoras, portanto, éticas. Não podemos esperar que os 

educadores sejam anjos ou santos, mas deve-se exigir deles retidão e 

seriedade (FREIRE, 2011). 

No exercício da preceptoria, fica implicado ao enfermeiro ser Exemplo 

profissional. O entusiasmo demonstrado nas atividades educacionais é, sem 

dúvida, um elemento de grande influência na percepção do educando sobre 

a relevância do que deve ser aprendido. Mais ainda, o comportamento do 

professor e suas demonstrações de relacionamento adequado com os 

estudantes funcionam como modelo para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional (TRONCON, 2014). 

 
“(…) se eu tenho um preceptor que eu posso confiar que (...) ele 
dá bons exemplos. (E3) 
 
“Um modelo de enfermeiro, um exemplo de enfermeiro na 
verdade.” (E4) 

 

Além de educadores, os preceptores atuam como gestores do 

aprendizado de toda uma equipe de enfermagem. Para tanto, são 

necessárias competências gerenciais para o desenvolvimento das atividades 

na unidade. Liderança encontra-se como uma das mais utilizadas na prática 

profissional (PAULA et al., 2013). 

Todo aquele que realiza atividades de gerenciamento, assim como o 

profissional enfermeiro, possui a necessidade de desenvolver habilidades 

para atuar como líder. Integrar todo o processo e de se portar como parceiro, 

por meio da comunicação efetiva, do autocontrole e da criatividade, são 

aspectos imprescindíveis neste tipo de atuação. Para desenvolver as 

atividades é fundamental saber lidar com situações inusitadas, incertas e 

ambíguas, e gerar um resultado transformador integral de acordo com uma 

correta priorização (SILVA; ROQUETE, 2013). 
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“Pra ser um preceptor, ele precisa saber liderar.” (E4) 
 
“(…) uma coisa que eu acho que tem que ter no enfermeiro 
preceptor é (...) perfil de líder.” (E5) 

 

Ensinar exige liderança e Respeito às diferentes necessidades de 

aprendizado. Cabe ao docente não somente ter respeito pelo que os 

educandos sabem, mas também, discutir com os alunos os motivos e razões 

desses saberes. Deste modo, o ensino dos conteúdos ocorre de modo mais 

eficaz. Deve-se aproveitar a experiência que têm os alunos para promover 

discussões e reconstruir teorias e ensinamentos (FREIRE, 2011). 

 

“Ele precisa entender que as pessoas tem um tempo para o 
aprendizado (…) ele precisa ensinar voltado à necessidade de 
quem ele ensina.” (E8) 
 
“(…) entender um pouco sobre o processo de como as pessoas 
aprendem.” (E8) 
 
“(…) uma característica muito importante...é respeitar o que o 
outro não sabe.” (E9) 

 

Fica com o educador, a responsabilidade de interagir favoravelmente 

com os educandos mais retraídos, estimulá-los e favorecer a sua integração 

com o grupo, bem como evitando comportamentos abusivos que levam à 

exclusão e à perda de confiança dos atingidos (TRONCON, 2014).  

O respeito à autonomia e dignidade de cada um é um imperativo 

ético. O professor que desrespeita a curiosidade do educando, ou que 

ironiza o saber do aluno, se exime da responsabilidade de ensinar ao 

mesmo tempo em que transgride os princípios fundamentais da ética 

(FREIRE, 2011). 

É sempre grande a Responsabilidade dos educadores, todavia, nem 

sempre essa responsabilidade é levada em consideração. As práticas 

formadoras evidenciam o modo como são realizadas. Todas as atitudes dos 

docentes são julgadas pelos educandos (FREIRE, 2011). 
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“Passar com segurança e responsabilidade é (...) aquilo que você 
vai estar passando pro seu enfermeiro.” (E5) 
 
“Ter (...) responsabilidade  né?!” (E8) 

 

Assim como um protagonista, o preceptor deve ser respeitado pelas 

instituições de saúde para que possa Articular o ensino, serviço e o 

aprendizado. É ele quem possui a responsabilidade de aprimorar o 

conhecimento do novo colaborador. Nesse âmbito, a fundamentação 

científica e pedagógica são imprescindíveis para que estes educadores em 

saúde possam aplicar no espaço do trabalho, seus saberes e transformar o 

ambiente do cuidado em verdadeiro espaço de múltiplas aprendizagens, 

promovendo a construção/reconstrução do conhecimento (RIBEIRO; 

PRADO, 2013). 

 

“(...) ele precisa estar articulado na questão da própria atuação (...) 
do que se propõe ensinar, do que se propõe fazer. (E8) 
 
“(…) as pessoas poderiam muito bem fazer as duas coisas 
integradas, andando junto né? Eu estou atuando com o paciente e 
estou educando ele. Eu estou atuando com a equipe eu estou 
educando a equipe (...) Eu estou em qualquer cenário eu estou 
aprendendo e eu também estou ensinando.” (E8) 
 

Sempre que o conhecimento é direcionado à atitude crítica em 

questões relativas à capacidade de busca de novos caminhos, valorizando 

ações rotineiras e repetitivas, em um processo de reflexão, expressa a 

capacidade de comprometimento profissional nos aspectos éticos, legais e 

técnicos da profissão (DINIZ; AVELAR, 2009). 

Para que esta articulação ocorra, os processo de educação 

permanente são fundamentais, permitindo ao docente a reflexão crítica 

sobre a prática. Ao pensar criticamente a prática, é que se aprimora a 

próxima prática. As teorias, extremamente necessárias às reflexões, 

precisam ser concretas ao ponto de se confundirem com a própria prática 

(FREIRE, 2011). 

Os enfermeiros preceptores precisam conscientizar-se de sua 

responsabilidade em promover ações de educação dentro da própria 
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instituição. Almejando assim, que práticas diárias sejam repensadas de 

modo constante e sempre com vasto embasamento teórico. Algumas 

políticas de saúde surgem para auxiliar as instituições de saúde na 

promoção destas atividades. 

A Educação Permanente, ao contrário do foco da capacitação, 

representa uma importante mudança na concepção e nas práticas de 

capacitação dos trabalhadores dos serviços. Utiliza-se desta ferramenta para 

intervir nos seguintes processos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009): 

• incorporar o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das 

organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto real em 

que ocorrem; 

• modificar substancialmente as estratégias educativas, a partir da 

prática como fonte de conhecimento e de problemas, 

problematizando o próprio fazer; 

• colocar as pessoas como atores reflexivos da prática e 

construtores do conhecimento e de alternativas de ação, ao invés 

de receptores; 

• abordar a equipe e o grupo como estrutura de interação, evitando 

a fragmentação disciplinar; 

• ampliar os espaços educativos fora da aula e dentro das 

organizações, na comunidade, em clubes e associações, em 

ações comunitárias. 

Nesta perspectiva, a educação permanente no serviço se converte em 

um instrumento dinamizador da transformação institucional, facilitando a 

compreensão, a valorização e a apropriação do modelo de atenção à saúde 

priorizando a busca de alternativas contextualizadas e integradas para a 

atenção da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

À luz destas informações podemos inferir que o enfermeiro preceptor, 

além das diversas atribuições que lhe foram dadas pelos enfermeiros 

entrevistados, deve utilizar a preceptoria como uma ferramenta de educação 

permanente da equipe de saúde, nos momentos em que possibilita a 
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capacitação dos profissionais. São ações distintas, necessárias e com 

certeza, complementares, quando se vislumbra a excelência no cuidado.  

Gostar de pessoas é essencial para o desenvolvimento do processo 

de educação ou capacitação. Deve-se querer bem aos educandos, assim 

como à prática educativa. Permitir-se querer bem, não significa para o 

docente querer bem à todos os alunos de maneira igual. Significa que a 

afetividade é precisa e que não se deve ter medo de expressá-la como 

compromisso com os educandos. Entretanto, não se pode permitir que a 

afetividade interfira no cumprimento da ética e no exercício da autoridade 

docente (FREIRE, 2011). 

 
“Primeiro ele precisa gostar de pessoas.” (E8) 

 

As falas anteriores trouxeram muitas habilidades e características 

necessárias aos preceptores enfermeiros. Essas características 

fundamentais desenvolvem-se por meio da aprendizagem mediante 

experiência prática. O que permite ao profissional um ajuste melhor nos 

conhecimentos e práticas adquiridas, analisando-os criticamente. É 

importante que o profissional evite basear-se somente nos saberes oriundos 

da formação educacional (GODIN; MORAIS; BRANTES, 2014).  

A categoria Estar inserido em campo prático mostrou seu valor com 

7 URs e somente uma subcategoria.  

 
“(…) estar inserido dentro de um campo, tratando de pessoas (...) 
vendo na prática, na teoria e no acompanhamento diário, esse 
crescimento. (E1) 
 
“(…) um enfermeiro para orientar, reorientar, avaliar, e 
acompanhar o serviço de enfermagem mais de perto.” (E4) 

 

Nem sempre os cenários da prática dos profissionais enfermeiros 

estão adequados em número de profissionais e recursos necessários tanto 

para o atendimento aos usuários quanto para o aprendizado dos novos 

contratados. As implicações teóricas e práticas parecem atrapalhar a 

prestação de cuidados. Pior de tudo, há os riscos que a presença do 
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enfermeiro seja considerada desnecessária na esfera específica do cuidado 

de enfermagem. Neste aspecto, os enfermeiros - assistenciais e de ensino - 

precisam discutir e pesquisar situações-problemas de seu próprio campo de 

atuação para promover momentos de aprendizado mais ricos e consequente 

melhoria nos atendimentos (CARVALHO, 2004). 

A subcategoria Obtendo Vivência tem sua importância também 

descrita nas colocações realizadas pelos entrevistados E3 e E4.  

 
“Precisa ter vivência...” (E3) 
 
“Enfermeiros que tenha...um pouco mais de tempo (de casa).” (E4) 

 

As competências profissionais são desenvolvidas por meio da 

experiência, incluindo a vivência direta e suas reflexões. Ela pode ser 

potencializada pelo processo de formação se o educando engajar-se em um 

processo de aprendizagem constante que envolve a experiência ininterrupta 

nos anos iniciais de sua carreira. A maneira como aprende a extrair os 

benefícios da experiência exercem importante papel na construção bem-

sucedida de sua trajetória profissional (GODIN; MORAIS; BRANTES, 2014). 

Outra categoria identificada foi Gostar da função de preceptor 
contendo 2 unidades de registro.  

 

“(...) primeiro ele deve gostar da função (de preceptor).” (E2) 
 
“Primeiro ele precisa gostar (...) do ensino.” (E8) 

 

Freire (2011)  explica essa categoria com o seguinte argumento:  
 

 

“Como ser educador, se não desenvolvo em mim a indispensável 
amorosidade aos educandos com quem me comprometo e ao 
próprio processo formador de que sou parte? Não posso 
desgostar do que faço sob pena de não fazê-lo bem” (FREIRE, 
2011, p.66). 
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Com base nas informações supracitadas, torna-se evidente a 

Necessidade da função de preceptor na instituição. Esta foi a última 

categoria que surgiu neste núcleo direcionador, representada por 4 URs. 

Esta categoria se faz compreender pela necessidade de reflexão sobre a 

importância do preceptor na formação e qualificação do profissional de 

saúde para a atual realidade brasileira das instituições de saúde. Propor 

uma formação pedagógica que o prepare para o exercício da preceptoria, o 

que proporcionará uma maior apropriação de saberes para o ensino e 

aprimoramento do seu papel de educador no âmbito do trabalho (RIBEIRO; 

PRADO, 2013). 

Além da ação educacional propriamente dita, espera-se que os 

componentes da capacitação sejam parte essencial da estratégia de 

mudança institucional. Entretanto, poucas vezes se instala uma estratégia 

global e sustentável que dê lugar à conquista progressiva e sistemática 

desses propósitos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

 
“(…) seria assim uma pessoa, se você for ver, bem fundamental 
tanto pra instituição quanto para o colaborador (...) Uma pessoa 
necessária (...) bem necessária.” (E2) 
 
“Acredito que o hospital para ter um porte adequado, necessita de 
um(...) (preceptor).” (E4) 

 

Como única subcategoria tem-se Padrão ouro, ou seja, as atividades 

práticas com supervisão docente e suporte de educandos, no decorrer dos 

processos de capacitação, são instrumentos pedagógicos, de suma 

importância, que permitem melhor aproveitamento da experiência para o 

desenvolvimento de competências profissionais e também da atitude 

favorável à aprendizagem continuada (GODIM; MORAIS; BRANTES, 2014). 

 

“A ação do preceptor dentro do serviço de enfermagem seria 
considerada como padrão ouro.” (E4) 
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5.3 Aspectos que Interferem no Papel do Preceptor 
 

Este capítulo abordou o núcleo direcionador: “Aspectos que 

Interferem no Papel de Preceptor”. Este núcleo possui 36 Unidades de 

Contexto e 84 Unidades de Registro. A elaboração de 6 categorias ocorreu 

com base na análise das 84 URs, as quais seguem listadas no quadro 3 

conjuntamente com suas subcategorias. 

Quadro 3. Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo direcionador “Aspectos 
que Interferem no Papel de Preceptor”. 

Categorias Subcategorias 

C7. Possuir habilidades específicas 

(18URs) 

 

• Desenvolve o Crescimento/Capacitação 
Profissional 

• Fé 
• Liderança 
• Conhecimento 
• Carinho/Amor 
• Responsável por suas ações 

C12. Condições oferecidas pela 

instituição (13URs) 

 

• Material/Conteúdo Apropriado 
• Condições impróprias 
• Estímulo/Remuneração  
• Vínculo com a academia de enfermagem 

C13. Projeto estruturado de 

preceptoria (18URs) 

 

• Exclusividade à preceptoria 
• Ausência de um projeto estruturado de 

preceptoria 

C14. Compreensão das funções do 

preceptor (7URs) 

• Compreensão errônea das funções do 
preceptor 

C15. O preceptor não possuir as 

habilidades específicas (19URs) 

 

• Não ser cativante 
• Não ter conhecimento 
• Não ser maleável 
• Não ouvir o educando 
• Não ter equilíbrio 
• Não conseguir separar atitudes pessoais 

das profissionais. 
• Não conseguir ser exemplar 
• Não ter maturidade 
• Inexperiência 
• Insegurança 
• Não ter formação em preceptoria 
• Não saber ensinar 
• Não ser paciente 

C16. Interesse do novo colaborador 

(9URS) 

• Disponibilidade 
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Com a realização da análise temática do terceiro núcleo direcionador, 

obtivemos a primeira categoria intitulada Possuir habilidades específicas 
com 18URs. Ao analisar as falas dos entrevistados, nota-se que se o 

enfermeiro preceptor possui determinadas habilidades, ele tem seu trabalho 

facilitado em larga escala. 

A primeira subcategoria a imergir foi Desenvolve o 

Crescimento/Capacitação Profissional. Com isso, os enfermeiros 

entrevistados evidenciam que a habilidade de promover a capacitação 

profissional facilita o processo de trabalho do enfermeiro preceptor.  

 

“Eu acho que faz com que a gente busque crescer e estudar 
constantemente.” (E1) 
 
“(…) situação problema que não é benéfica dentro da instituição 
poderia ser positiva pra ser usada como exemplo pra treinar 
melhor os funcionários.” (E4) 
 
“(...) ele tem uma equipe junto e trabalhando (...) com isso, 
também crescendo junto.” (E5) 
 
“Se ele consegue passar, não só para o enfermeiro, mas para a 
equipe toda, isso auxilia bastante.” (E7) 

 

Capacitação e desenvolvimento do preceptor no campo educacional 

sempre enfrentam inúmeras dificuldades e desafios. São variados os 

âmbitos que promovem estas dificuldades, incluindo as de ordem cultural e 

ideológica, as questões da identidade profissional do docente, o 

individualismo e a resistência às mudanças. A carência de recursos 

materiais e humanos também atrapalham a sua efetiva promoção da 

capacitação docente (LOPEZ; TRONCON, 2015) 

Todavia, se o preceptor participa da formação em saúde, ele realiza a 

articulação dos mercados de trabalho e do ensino, sendo então, vital para o 

preceptor, ter conhecimentos que vão além dos saberes sobre a prática. 

Para o exercício da preceptoria, o profissional precisa ter domínio não 

somente do conhecimento clínico, mas ser capaz de transformar a vivência 
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do campo profissional em experiências de aprendizagem (RIBEIRO; 

PRADO, 2013).  

O conhecimento pedagógico necessário para desenvolver o 

conhecimento dos educandos, corrobora com a execução das práticas dos 

enfermeiros preceptores.  

No momento em que o conhecimento docente contempla as ciências 

da educação e de sua profissão em saúde, consegue-se melhores 

condições de Liderança e de condução das atividades próprias dos 

programas de educação em saúde (LOPEZ; TRONCON, 2015).  

 
“Porque quando você é um preceptor, eu imagino que você é um 
líder acima.” (E3) 

 

Conhecimento também apareceu como subcategoria, pois sabe-se 

que é preciso reconhecer que, para além do curso, a trajetória profissional, a 

experiência docente e outras formações anteriores contribuem, em níveis 

diversos, para que os educandos assumam compromisso com seu próprio 

aprendizado (LOPEZ; TRONCON, 2015). 

A capacitação e desenvolvimento do docente são atividades 

essenciais para o seu aperfeiçoamento, devendo ter como foco que 

adquiriram novas habilidades de modo constante para que ocorram 

eventuais mudanças no seu comportamento profissional com consequente 

impacto positivo no aprendizado dos estudantes (LOPEZ; TRONCON, 

2015). 

 
“Porque quando você é um preceptor (...) você tem bastante 
conhecimento.” (E3) 
 
“(...) o enfermeiro que tenha uma especialização maior (...) isso 
seja um mecanismo facilitador.” (E4) 
 
“(...) o enfermeiro que (...) conheça o serviço a mais tempo isso 
seja um mecanismo facilitador (...) O preceptor ele precisa 
conhecer o serviço.” (E4) 
 
“Ele precisa conhecer a equipe com a qual ele vai lidar.” (E4) 
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O educador deve ter o domínio dos conteúdos que ensina, mas cabe 

discussão sobre a abrangência e a profundidade necessárias. Tendo como 

ponto de partida a graduação, o ensino deve ter profundidade e adquirir 

maior pertinência a cada novo desafio. O que significa que o docente que 

promove a capacitação de profissionais graduados e pós graduados, deve 

possuir conhecimento vasto e realmente profundo das áreas nas quais 

possibilita o aprendizado (LOPEZ; TRONCON, 2015). 

A subcategoria Carinho/Amor foi trazida nas falas dos enfermeiros 

como uma um fator facilitador do processo de trabalho dos preceptores. 

 
“(...) uma palavra de carinho, amparo, de amor, pode mudar, às 
vezes, muita coisa.” (E3) 

 

Por ser uma prática essencialmente humana, não se pode entender a 

educação como uma vivencia fria, sem alma, na qual os sentimentos 

devessem ser reprimidos, assim como emoções, desejos e sonhos 

(FREIRE, 2011). 

O enfermeiro entrevistado E5, refere-se ao fato do preceptor ser 

Responsável por suas ações como algo que possa prejudicar seu 

desempenho.  

 
“(...) o enfermeiro preceptor ele tem uma responsabilidade muito 
grande. Em algum momento que a pessoa tenha uma falha, às 
vezes você (preceptor) pode se sentir responsável por essa falha 
da pessoa.” (E5) 
 
“Essa responsabilidade mesmo. Se você está fazendo certo, se é 
ou não suficiente tudo o que você fez, tudo o que você auxiliou, 
tudo o que você falou, tudo o que você tentou passar do seu 
conhecimento(...)” (E5) 

  

Contudo, o processo de ensinar para a mudança envolve esforços e 

atitudes tanto dos educadores quanto dos educandos (BURGATTI et al., 

2013). Isso significa que os educadores devem estar convictos que não são 

os únicos responsáveis pelo aprendizado dos educandos. 
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O aprendizado depende da atitude ativa do estudante em 

correlacionar sentido e significado ao que aprende a fazer, interrogando-se 

continuamente sobre o porquê de determinada ação (BURGATTI et al., 

2013). 

Atribuir ao educando responsabilidades na manutenção e no 

aperfeiçoamento do ambiente que integra, implica na percepção clara que o 

seu trabalho e a sua participação contribuem para o aprendizado de todos 

(TRONCON, 2014). 

A segunda categoria encontrada neste núcleo direcionador foi 

Condições oferecidas pela instituição, descrita por meio de 13 unidades 

de registro, as quais salientam a corresponsabilidade da instituição e de 

preceptores pela capacitação dos novos colaboradores.   

 
“(...) ele não vai agir sozinho, ele precisa de um suporte, de uma 
equipe.” (E4) 

 

A eficácia do processo educacional, ou também, a concretização do 

aprendizado, depende de vários fatores, dos quais, um dos mais 

importantes, é o ambiente educacional. Embora de grande importância, o 

ambiente educacional é frequentemente negligenciado (TRONCON, 2014). 

Ao levar em conta o local onde ocorre o aprendizado, Material/Conteúdo 

Apropriado devem ser amplamente considerados. 

 
“Eu acho que facilita também, dentro da instituição, ter condições 
pra isso (...) tipo: apropriado material.” (E1) 
 
“Falta de apoio em relação a material (...)” (E4) 
 
“Eu acho que primeiramente você precisa ter (...) o conteúdo,  
material suficiente (...)” (E6) 
 
“Acho que positivo é ter o que ensinar.” (E9) 
 

O ambiente educacional pode ser definido como o conjunto de 

elementos, materiais ou afetivos, onde o educando deve necessariamente 

se inserir e que o inclui, quando vivencia os processos de ensino e 
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aprendizado, e que exerce influência sobre a qualidade do ensino e a 

eficácia do aprendizado (TRONCON, 2014). 

É evidente que a instituição, onde ocorre o aprendizado, constitui o 

principal responsável pela provisão de condições materiais para o bom 

desenvolvimento dos processos educativos. Este conjunto de 

responsabilidades tem por natureza implicações diretas no ambiente 

educacional e consequentemente, no aprendizado (TRONCON, 2014). 

Fica claro que Condições impróprias influenciam de modo negativo o 

aprender. Isto é, a falta de explicitação ou de clareza quanto aos objetivos 

educacionais, programas e métodos de ensino, de um lado, e propostas de 

avaliação do educando focadas predominantemente no domínio cognitivo 

contribuirão fortemente para que se obtenha um ambiente educacional 

pouco saudável (TRONCON, 2014). 

 
“A instituição não oferecer condições apropriadas pra que ele 
possa desenvolver o serviço dele.” (E1) 
 
“(…) a sobrecarga dos funcionários. Eles não terem tempo pra 
parar para o enfermeiro explicar (...)” (E6) 

 

Como uma subcategoria encontramos ainda Estímulo/Remuneração. 

O entrevistado E8 enfatiza que a instituição deve promover medidas que 

forneçam ao enfermeiro preceptor motivação extrínseca.  

 
“(...) as pessoas acham que dentro do cenário, para viver a 
preceptoria, elas pensam que tem que ter uma remuneração 
extra.” (E8) 
 
“Realmente eu acho que as pessoas necessitam de algum tipo de 
estímulo também.” (E8) 
 
“(…) mas as pessoas elas não querem viver (...) eu percebo (...) o 
papel de preceptores nos cenários como aqui, por exemplo, 
porque eles não são remunerados para isso.” (E8) 

 

Se há algo que devemos saber desde a mais tenra idade, é que lutar 

em favor dos educadores inclui lutar por salários justos para os educadores 

(FREIRE, 2011). 
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Troncon (2014) refere que a instituição, onde o novo contratado irá 

atuar, deve encarregar-se da contratação e da capacitação dos educadores, 

da implantação de políticas para a valorização da atuação no ensino, bem 

como do controle da qualidade da atuação no ensino. Sendo assim, a 

motivação extrínseca ao trabalho do preceptor enfermeiro, deve ser 

estabelecida por programas que valorizem os enfermeiros que atuam nas 

práticas educativas. 

A última subcategoria encontrada advêm das falas do enfermeiro 8 e 

nomeia-se Vínculo com a academia de enfermagem.  Avançar no fazer da 

preceptoria como prática educativa requer romper paradigmas para construir 

caminhos que viabilizem uma maior integração entre o ensino e os serviços 

de saúde (RIBEIRO; PRADO, 2013).  

 
“(...) um vínculo maior com a própria academia que hoje é muito 
dividido, são cenários muito distintos.” (E8) 
 
“(…) o preceptor não tem articulação nenhuma hoje com o 
enfermeiro da unidade,  nem pra discutir qual a real necessidade 
da unidade.” (E8) 

 

O planejamento educacional em uma instituição da área da saúde 

precisa ser considerado em sua complexidade. Complexidade esta que 

deriva, de modo importante, da necessidade constante de integração entre 

diferentes esferas dentro da instituição, do diálogo permanente entre os 

atores e da democratização dos processos, descentralizando decisões que 

afetam o cotidiano de todos os envolvidos – educadores, educandos e 

demais servidores (REIS; PANÚNCIO-PINTO; VIEIRA, 2014). 

Então, é uma contradição que as pessoas que compõe a instituição 

não tenham suas necessidades e expectativas satisfeitas. As pessoas que 

procuram os movimentos de transformações da realidade, buscando de 

alguma forma, alcançar algo novo, almejam obter respeito por suas opiniões 

(RÊGO; PORTO, 2005). 

Projeto estruturado de preceptoria é o título da terceira categoria a 

surgir deste núcleo direcionador contando com 18 unidades de registro e 3 
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subcategorias. A Exclusividade à preceptoria é o nome da primeira 

subcategoria identificada.  

 
“Eu acho que facilita também, dentro da instituição, ter condições 
pra isso (...) tipo: tempo.” (E1) 
 
“A limitação de tempo, acho que isso dentro da instituição 
hospitalar é muito prejudicial.” (E4) 
   
“(...) tempo que acontece que a gente nunca tem tempo...” (E6) 
   
“Então o ideal seria que ele fosse fora da escala.” (E6) 

 

O cuidado implica na própria existência da enfermagem. É através do 

cuidado que a enfermagem legitima-se como profissão, e, nesse sentido, 

apresentam-se em seu cotidiano diferentes funções e responsabilidades. 

Uma destas é ser educador, não só para educação em saúde, mas também 

para a formação de novos profissionais (SEBOLD; CARRARO, 2013). 

Os entrevistados entendem que quando o enfermeiro é contratado 

para prestar assistência de enfermagem aos pacientes de uma unidade de 

internação, ele deve dedicar-se exclusivamente à esta função, visando a 

excelência no cuidado ao usuário. Porém, ao se atribuir mais uma função ao 

enfermeiro, como a de capacitar um colega recém admitido, ocorre uma 

sobrecarga de funções, onde ambas correm o risco de serem executadas de 

modo errôneo ou ineficaz.   

Com as percepções dos entrevistados quanto às atribuições que 

devem ou não ser feitas a estes educadores, evidencia-se uma necessidade 

de se repensar e resgatar a efetiva prática pedagógica desenvolvida pelo 

enfermeiro preceptor, proposta em documentos legais já existentes, mesmo 

que estes apontem a necessidade de ajustes (SILVA; VIANA; SANTOS, 

2014). 

Algo que pode exercer uma influência negativa sobre o papel do 

enfermeiro preceptor é a Ausência de um projeto estruturado de preceptoria. 

Alguns componentes são essenciais para que a prática pedagógica cumpra 

seu papel na transformação da realidade, são eles: planejamento, objetivos, 

conteúdos, estratégias, recursos didáticos e avaliação. Estes devem ser 
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assegurados e construídos com a participação de todos os envolvidos no 

processos educativos, como preceptores, educandos, usuários, entre outros 

(SILVA; VIANA; SANTOS, 2014). 

 
“(...) a gente já teria que ter isso já inserido dentro do grupo, 
embora a gente não tenha (...) Eu acho que é por a gente ainda 
não ter bem estruturado, eu acho que, atualmente, faz falta.” (E1) 
 
“(...) um acolhimento da instituição.” (E2) 
 
“(...) uma das coisas que mais atrapalharia seria se a instituição 
não aceitasse.”  (E2) 

 

O preceptor anseia pelo reconhecimento de suas ações, ele não é e 

não deve ser considerado um agente passivo, uma figura ilustrativa na 

unidade de saúde. As ações do preceptores são valorizadas sempre que 

suas opiniões são tidas como essenciais nos processos de elaboração e 

implementação das atividades educativas. Quando os enfermeiros 

preceptores não participam do planejamento, realmente não tem condições 

de saber o que vão exigir do educando, ou seja, são excluídos do processo 

avaliativo da prática pedagógica (SILVA; VIANA; SANTOS, 2014). Ressalta-

se que não basta conhecer, é necessário saber interpretar e aplicar as 

legislações que influenciam as práticas educativas no ensino na 

Enfermagem (DRAGANOV; SANNA, 2014). 

Nomeada por Compreensão das funções do preceptor, surge uma 

das categorias deste núcleo direcionador. Esta categoria está descrita por 7 

unidades de registro e deixa transparecer, na opinião dos entrevistados, que 

os colegas de profissão, ao serem contratados, devem contribuir e aceitar o 

processo educativo mediado pelo preceptor. 

 
“As pessoas tem que entender qual que é a função realmente 
desse preceptor.” (E1) 

 

Sebold e Carraro (2013) falam da necessidade de compreensão das 

funções do preceptor, pois ao considerar-se que ensinar o cuidado 

representa um momento de encontro de educador e educando. Neste 
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momento, ambos se colocam no contexto, com suas necessidades, 

informações, aspirações e vontades e estabelecem-se aí oportunidades de 

aprendizado para os envolvidos. 

A ocorrência da Compreensão errônea das funções do preceptor 

implica direta e negativamente no desenrolar dos processos educativos 

mediados por este enfermeiro. 

Por mediação pedagógica entende-se a atitude do docente em se 

colocar como um incentivador da aprendizagem, que se apresenta com a 

disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem 

(MASETTO, 2012).  

Se a mediação pedagógica não ocorrer, o papel de sujeito do 

aprendiz não fica evidente, o que o enfraquece como ator de atividades que 

lhe permitirão aprender e alcançar objetivos (MASETTO, 2012). 

 

“A própria equipe também não entender o motivo do qual ele está 
sendo inserido ali.” (E1) 
 
“(…) se ele não tiver uma boa receptividade pela equipe, onde ele 
está atuando, isso vai prejudicar o papel dele.” (E4) 

 
“(…) isso é aspecto negativo de não conseguir enxergar que na 
prática, ele pode fazer a educação.” (E8) 
 
“Eu não consigo ver hoje dentro do hospital o enfermeiro 
assistencial ser preceptor. Porque ele não...enxerga que isso é 
prioridade.” (E8) 
 

Para tanto, a atitude de parceria e corresponsabilidade entre 

educador e educando que objetiva desenvolver o processo de 

aprendizagem, se fortalece com comportamentos e atitudes que os colocam 

juntos, lado a lado, buscando os mesmos objetivos como equipe de trabalho 

(MASETTO, 2012). 

Os entrevistados apontaram que o fato de O preceptor não possuir 
as habilidades específicas influencia negativamente o desenvolvimento do 

papel do preceptor. Esta categoria caracterizou-se por 19 URs. Um padrão 
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repetiu-se nesta categoria quando surgiram diversas subcategorias devido 

às singularidades nos significados de cada habilidade.  

Considera-se aqui, estas habilidades como competências sócio 

emocionais, que se situam no domínio de processos afetivo emocionais, 

pessoais e interpessoais. A inteligência emocional, a regulação emocional, a 

criatividade emocional e as habilidades sociais integram um conjunto mais 

amplo denominado de competências sócio emocionais (GODIN; MORAIS; 

BRANTES, 2014). 

As competências sócio emocionais funcionam como via pela qual as 

demais competências se desenvolvem e se expressam. Em outras palavras, 

o domínio de aspectos motivacionais e afetivos, em si e nos outros, 

assegura a aprendizagem, o desenvolvimento e a transferência dessas 

capacidades para outros contextos laborais (GODIN; MORAIS; BRANTES, 

2014). Portanto, sem essas competências, o enfermeiro preceptor não 

consegue viabilizar o aprendizado dos demais enfermeiros. 

As falas dos entrevistados demonstram que Não ser cativante e Não 

ter conhecimento, são condições que influenciam e quase não permitem a 

preceptoria de enfermeiros. 

 
“A pessoa não ser cativante.” (E1) 
 
“A pessoa...não demonstrar condições.” (E1) 
 
“A falta de conhecimento do preceptor... acho que prejudica.” (E4) 
 
“(…) acho que o que atrapalha é...não saber a teoria.” (E9) 
 

Além das exigências que competem à prática da assistência de 

enfermagem, atualmente, estão sendo ampliados os desafios da construção 

de conhecimentos válidos. Aos enfermeiros impõe-se posição compatível 

não só com a prática de cuidar e de ensinar a cuidar, mas com a prática da 

pesquisa e da produção científica (CARVALHO, 2004). 
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Para o entrevistado E3 Não ser maleável, Não ouvir o educando, Não 

ter equilíbrio e Não conseguir separar atitudes pessoais das profissionais, 

são características que um enfermeiro preceptor não deve ter em seu perfil. 

 

“(…) preceptor rígido.” (E3) 
 
“Preceptor...verborreico.” (E3) 
 
“(…) um preceptor que não consegue saber equilibrar as coisas.” 
(E3) 
 
“Eu vou mudar porque eu não gosto daquela pessoa e como eu 
estou no poder, eu decido.” (E3) 

 

Para Freire (2011), o educador que escuta consegue apreender a 

difícil lição de transformar seu discurso, tantas vezes necessário, em um 

diálogo com o aluno. 

É de cunho intolerável o educador que se dá o direito de comportar-se 

como único dono da verdade e que se apossa do tempo para discorrer sobre 

ela. A humildade surge em resposta ao respeito às diferenças e aos 

diferentes. A falta de humildade, expressa a arrogância e a falsa 

superioridade de uma pessoa sobre a outra. Sem humildade e respeito pelo 

educando, o professor pode golpeá-lo, impor-lhe desgostos e prejudica-lo no 

processo de sua aprendizagem (FREIRE, 2011).  

Para os entrevistados E3, E4 e E5, o enfermeiro preceptor deve 

extinguir de seu perfil profissional Não conseguir ser exemplar, Não ter 

maturidade, Inexperiência e Insegurança. 

 
“A pessoa que dá mal exemplo ela não tem como cobrar das 
outras pessoas.” (E3)  
 
“(…) a imaturidade dele também... acho que prejudica (...) A 
inexperiência... acho que isso pode prejudicar também.” (E4) 
 
“(…) um pouco de insegurança. Será que eu fiz tudo? Será que 
em algum momento, talvez, eu falhei?” (E5) 
 

As competências sócio emocionais permitem o fortalecimento da 

autoestima e da autoimagem, assim como ampliam a percepção de controle 
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sobre o ambiente, proporcionando um clima psicológico favorável também a 

novos aprendizados (GODIN; MORAIS; BRANTES, 2014). 

A insegurança do domínio de saberes e fazeres e a necessidade de 

manter níveis motivacionais altos para buscar novos conhecimentos tornam 

o desenvolvimento de competências sócio emocionais importante para 

incentivar o aprendizado nas relações informais no trabalho (GODIN; 

MORAIS; BRANTES, 2014). 

Sob o ponto de vista dos enfermeiros entrevistados os fatores Não ter 

formação em preceptoria, Não saber ensinar e Não ser paciente, podem 

prejudicar amplamente o desempenho do preceptor enfermeiro. Os 

entrevistados 8 e 9 referem que é extremamente necessário ao preceptor 

que ele obtenha conhecimentos que auxiliem na capacitação dos demais, 

literalmente, uma formação para formadores. 

 
“(…) ele não é formado, ele não tem nenhum tipo de informação 
(...) Eu não consigo ver hoje dentro do hospital o enfermeiro 
assistencial ser preceptor. Porque ele não está formado.” (E8) 
 
“(…) acho que o que atrapalha é não saber ensinar (...) é não ter 
paciência pra ensinar.” (E9) 
 

Para exercerem o ensinar em enfermagem, os enfermeiros 

educadores precisam se reconhecer como tal, e ter a consciência de que ser 

educador de enfermagem não é apenas auxiliar na construção do 

conhecimento mas, envolver-se com este universo no qual o cuidar é 

aprender e ensinar. O que proporciona a constante reflexão do seu saber e 

fazer em enfermagem, bem como dos seus modos de ser enfermeiro 

(SEBOLD; CARRARO, 2013). 

Considerando a necessidade de formar formadores capazes de 

produzir sujeitos críticos, reflexivos e questionadores, em resposta às 

necessidades sociais da Saúde, o mestrado é essencial para fornecer 

subsídios aos docentes para repensarem e modificarem sua Prática 

Educativa (PONCE DE LEON; SILVA, 2006). 
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Assim como o componente ausência de capacitação para executar as 

funções de preceptor influencia negativamente seu desempenho,  o 

Interesse do novo colaborador também foi apontado como fator que 

exerce poder sobre os processos de trabalho do preceptor enfermeiro. 

Muitos entendem que o aprendizado influenciado pela motivação intrínseca, 

ou “desejo de aprender”, é mais profundo e duradouro, enquanto que o 

aquele determinado pela motivação extrínseca é mais superficial e fugaz 

(TRONCON, 2014). 

 
“(…) os novos colaboradores estarem interessados.” (E2) 
 
“(…) os vícios com certeza prejudicam bastante a atuação de uma 
nova... do emprego de uma nova orientação.” (E4) 
 
“Eu acho que primeiramente você precisa ter o funcionário.” (E6) 
 
“(…) enfermeiro é ser receptivo ao preceptor e aos ensinamentos 
que ele está passando.” (E7) 
 
“(…) talvez se envolvessem os enfermeiros nesse papel...talvez 
despertasse ele para a questão: eu posso ensinar e ensinando eu 
estou aprendendo. Enfim, eu acho que também contribui 
bastante.” (E8) 
 
“Acho que positivo é...ter a iniciativa de aprender.” (E9) 
 

A responsabilidade pelo aprendizado, na maioria das vezes, recai 

sobre o professor. Contudo, o educando deve se responsabilizar por  seu 

aprendizado, assim como pelo aprendizado dos demais. Ele precisa ter a 

percepção das diferenças entre os outros estudantes para estimular e 

encorajar os mais retraídos a exporem as suas opiniões e pontos de vista, 

de modo que, ao longo do tempo, adquiram confiança para participar das 

atividades, em condições de igualdade com os demais membros do grupo 

(TRONCON, 2014). 

  
“O sujeito que se abre ao mundo e aos outros, inaugura com seu 
gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e 
curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na 
história.” (FREIRE, 2011, p. 133) 

 



R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o | 66  

 
 

 

Portanto, é essencial que o educando tenha Disponibilidade. Estar 

disponível é estar sensível aos chamamentos que nos chegam e aos sinais 

mais distintos que nos apelam. Disponibilidade é encontrar-se em 

permanente deixar tocar e ser tocado, a perguntar e a responder, a 

concordar e a discordar (FREIRE, 2011). 

 
“(…) os novos colaboradores estarem...disponíveis.” (E2) 
 
“(…) a abertura das pessoas que receberiam essas orientações.” 
(E4) 
 
 

5.4 Expectativas dos Enfermeiros em Relação à Preceptoria 
 

O núcleo direcionador: “Expectativas dos Enfermeiros em Relação à 

Preceptoria” foi o quarto e último capítulo. Conta com 26 Unidades de 

Contexto e 66 Unidades de Registro. Baseando-se nas 66 URs, foram 

elaboradas 6 categorias, as quais seguem com suas subcategorias listadas 

no quadro 4.   
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Quadro 4. Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo direcionador 
“Expectativas dos Enfermeiros em Relação à Preceptoria” 

Categorias Subcategorias 

C19. Crescimento da equipe de 

enfermagem/multiprofissionais 

(15URs) 

• Em relação às ações/técnicas 

• Em relação às informações 

C20. Capacitação dos profissionais 

enfermeiros (27URs) 

 

• A desenvolver suas funções  

• Rapidamente 

• Aprimorando/Construindo 

conhecimentos 

C21. Necessidade da equipe de 

enfermagem (3URs) 

 

C22. Diminuição dos erros na 

assistência de enfermagem (6URs) 

 

C23. Intermediar a resolução de 

problemas (3URs) 

 

C24. Melhora na assistência ao 

paciente (12URs) 

 

• Menor tempo de hospitalização 

• Diminuição na quantidade de 

técnicas invasivas 

• Melhora nas taxas de infecção 

hospitalar 

 

O Crescimento da equipe de enfermagem/multiprofissionais 

surge nas entrevistas como primeira categoria, exemplificada por 15 URs. 

Pode-se dizer que o trabalho docente em saúde é capaz de reiterar 

fragmentações, subordinações, ceder às pressões do mercado por uma 

educação que assegure ganhos mais rápidos, além de, mediar interesses da 

maioria da população (BOMFIM; GOULART; OLIVEIRA, 2014). 
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“E se a gente conseguir ter dentro, só faz o crescimento da própria 
equipe.” (E1) 
 
“(…) conforme você vai crescendo profissionalmente, você vai 
fazer com que sua equipe cresça.” (E1) 
 
“Então eu acho que a contribuição diante da equipe da instituição 
é muito grande.” (E1) 
 
“(…) equipes multiprofissional (...) Equipes (...) pra parte da 
faculdade é só crescimento.” (E1) 
 

Com o reconhecimento do potencial educativo da situação de 

trabalho, torna-se vital aproximar a educação da vida cotidiana. Ou seja, no 

trabalho também se aprende. É imprescindível transformar as situações 

diárias em aprendizagem, analisando reflexivamente os problemas da 

prática e valorizando o próprio processo de trabalho no seu contexto 

intrínseco. Esta perspectiva, centrada no processo de trabalho se aplica à 

toda a equipe de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, pessoal 

administrativo, professores, trabalhadores sociais e todas as variantes de 

atores que formam o grupo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Os enfermeiros entrevistados acreditam que os processos de 

educação mediados pela preceptoria podem promover o crescimento das 

equipes Em relação às ações/técnicas. 

 
“(...) esse preceptor vai poder desenvolver, não só técnicas (…).” 
(E1) 
 
“(…) beneficiaria o trabalho em prol do paciente.” (E4) 
 
“Pra funcionários antigos da instituição, acho que seria muito 
importante, pra orientá-los pois alguns não sabem das novas 
técnicas.” (E4) 
 
“(…) a contribuição de uma equipe melhor estruturada em termos 
de ser crítica em suas ações.” (E8) 

 

Embora exista a preocupação com o ser humano e com o seu 

cuidado, procedimentos e suas execuções ainda norteiam a prática diária 

dos enfermeiros e suas práticas de ensino. Todavia, os enfermeiros 

preceptores devem transcender a execução de procedimentos e buscar a 
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arte de cuidar, que requer predisposição natural para tal, além de 

conhecimentos anatômicos, psicológicos, antropológicos, religiosos, sociais 

e culturais (SANCHES; PEDRO, 2008). 

Em relação às informações foi um aspecto mencionado pelos 

entrevistados como um dos favorecidos pela atuação dos preceptores.  

 
“(...) esse preceptor vai poder desenvolver (...) outras 
informações.” (E1) 

 
“Acho que isso faz com que as pessoas percebam que precisa 
realmente se manter atualizado , informado.” (E1) 
 
“Eu acho que norteia bem a equipe.” (E5) 
 

Os preceptores podem ter a capacidade de despertar nos educandos 

a consciência de refletir sua prática e suas vivências para que possam 

amadurecer e fortificar a qualidade do seu ato de cuidar. Essa consciência 

deve ser estimulada constantemente, implicando a busca contínua de 

subsídios teóricos e filosóficos, associados a sua prática profissional. Para 

tanto, precisa-se ainda aprofundar conhecimentos filosóficos, antropológicos 

e éticos do cuidar/cuidado (SANCHES; PEDRO, 2008). 

A Capacitação dos profissionais enfermeiros também surge como 

uma expectativa dos enfermeiros em relação à preceptoria. Esta categoria 

ficou registrada por meio de 27 unidades. A mola mestra que impulsiona a 

transformação dos paradigmas da existência humana deve ser chamada de 

educação. É ela um instrumento que possibilita ao homem compreender o 

que ocorre na sociedade, ampliando sua visão sobre o mundo em que está 

inserido (FERNANDES, 2004). 

 
“(...) faz com que tenha o próprio treinamento dos outros 
enfermeiros.” (E1) 
 
“(…) isso só pra contribuir com o crescimento tanto profissional do 
próprio enfermeiro.” (E1) 
 
“Ele conseguiria primeiro, moldar um funcionário novo que integra 
a instituição.” (E4) 
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Para proporcionar mais autonomia para os enfermeiros atuantes, 

deve-se ter em mente os desafios da prática profissional quanto à 

necessidade de ajudar pessoas e grupos humanos a aprender a cuidar de si 

próprios. Para atender essas necessidades, é imprescindível aos 

enfermeiros a aprendizagem de novos princípios por meio de processos 

educativos (CARVALHO, 2004). 

A primeira subcategoria a emergir das entrevistas nesta categoria, foi 

A desenvolver suas funções. 

 

“(...) não vai aprender tudo na faculdade...com essa pessoa do 
lado que já tem um pouco de prática, vai estar ajudando ele, vai 
estar mostrando as coisas da realidade pra ele.” (E2) 
 
“(...) esses novos colaboradores estariam... desenvolvendo seu 
papel com mais segurança após esse treinamento.” (E2) 
 
“Orientá-lo da maneira que ele gostaria que o serviço fosse 
realizado.” (E4) 
 
“(...) a segurança que ele vai passar pra essa equipe nova que 
está entrando.” (E5) 
 
“(...) na hora que a gente vai por na prática a gente tem dificuldade 
né?! Se tem uma pessoa ali para passar junto com você aquilo é 
mais fácil.” (E9) 

 

A presença do enfermeiro justifica e revela o cuidado prestado. Sem 

essa presença, algo se perde na essência do cuidado e na natureza da 

enfermagem. Para os que aprendem a cuidar e a ensinar a cuidar, a 

presença (ou posição) do enfermeiro, na esfera do cuidado, faz a diferença 

entre no real conceito de enfermagem. Não que o arcabouço teórico da 

enfermagem tenha menos valor. Mas, deve-se salientar a importância da 

presença da enfermeira no âmbito da prática de cuidar e de ensinar a cuidar 

(CARVALHO, 2004). 

Assim, os modos de ser de cada enfermeiro se constroem ao longo 

do tempo, através de suas experiências cotidianas. Da mesma forma, os 

modos de ser enfermeiro educador estão imbricados em seus cotidianos de 

ensino e suas experiências de vida, encontrando possibilidades de ensinar 

aprender o cuidado (SEBOLD; CARRARO, 2013). 
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O fato de a capacitação dos enfermeiros ocorrer Rapidamente ficou 

evidente nas falas dos entrevistados. 

 
“(…) porque o profissional que estiver ao lado desse preceptor, ele 
vai caminhar com as próprias pernas mais rapidamente.” (E5) 
 
“(…) tendo essa pessoa para ensinar, para ir junto e pra fazer 
junto ajudaria muito mais.” (E9) 

 

Esta capacitação poderá ocorrer Aprimorando/Construindo 

conhecimentos como emergiu esta subcategoria. É através da atividade de 

docência que os enfermeiros mantêm a essência da profissão, que é o 

cuidado, e nesse sentido se compreendem como uma pessoa em um tempo 

e um espaço em movimento de interpretação constante do seu cotidiano de 

ensino, no modo de ser enfermeiro para o cuidado e no modo de ser 

professor para o ensino do cuidado (SEBOLD; CARRARO, 2013). 

 
“(...) o preceptor ele é um profissional com uma boa bagagem,  
com responsabilidade,  com compromisso, com competência (...) 
Todos os dias a gente aprende alguma coisa.” (E5) 
 
“(...) só coisas boas nesse sentido que eu falei de clareza,  de 
segurança, de respaldo, de orientações.” (E5) 
 
“Penso que o preceptor pode também trazer materiais novos (...) 
trazer novidades, atualizações.” (E6) 
 
“(...) associar na execução da assistência a teoria com prática.” 
(E7) 
 
“Ele iria ter tempo para refletir desde o conhecimento prévio até a 
questão de estar bem fundamentado.” (E8) 
 
“(...) propor o espaço (...) um espaço que não existe hoje, um 
espaço em que as pessoas nas suas rotinas elas esquecem ou 
justificam que não tem tempo de estudar ou de aprimorar ou de 
trocar conhecimento.” (E8) 
 
“(...) contribui muita coisa, porque o que a gente aprende quando a 
gente está estudando.” (E9) 

 

A capacitação é uma das estratégias mais utilizadas para enfrentar os 

problemas de desenvolvimento dos serviços de saúde. Grande parte do 

esforço para alcançar a aprendizagem ocorre por meio da capacitação, isto 

é, de ações intencionais e planejadas que têm como missão fortalecer 
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conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas que a dinâmica das 

organizações não oferece por outros meios, pelo menos em escala 

suficiente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Uma importante expectativa dos enfermeiros em relação à preceptoria 

nomeou a categoria Necessidade da equipe de enfermagem.  

 

“Eu acho que o serviço de enfermagem realmente precisa disso.” 
(E1) 
 
“(…) seria uma peça chave dentro do serviço.” (E4) 
 
“Eu acredito por conta disso que tal coisa tem que ser feita.” (E8) 

 

É importante destacar que as novas tendências podem incluir 

atividades integradas à educação ampla e permanente, em que os 

momentos de trabalho sobre as teorias são apenas momentos de 

retroalimentação para análise da prática e o desenvolvimento de novas 

ações. Vários novos programas de capacitação significaram um importante 

avanço em seus enfoques e experiências, considerando estas questões 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Os entrevistados E2, E4 e E9 acreditam que o trabalho do preceptor 

enfermeiro pode ter grande influência na Diminuição dos erros na 
assistência de enfermagem. Esta opinião mostrou-se durante a análise das 

entrevistas com 6 unidades de registro. 

 

“Diminuir a margem de erros (...) desses novos iniciantes.” (E2) 
 
“Pra realização...correta do serviço de enfermagem.” (E4) 
 
“Melhora em relação à registros de enfermagem.” (E4) 
 
“Não teria tantos problemas ao realizar os procedimentos.” (E9) 

 

Para se produzir mudança nas práticas e, sobretudo, para modificar 

práticas institucionalizadas nos serviços de saúde, é necessário privilegiar o 

conhecimento prático em suas ações educativas e favorecer a reflexão 

compartilhada e sistemática. Cada atividade educativa que se pretenda levar 
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à prática vai exigir, necessariamente, que se parta da revisão crítica das 

práticas atuais, de novos acordos entre os grupos de trabalho e das regras 

da organização (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Ou seja, para que ocorra 

uma diminuição dos erros na assistência de enfermagem, o enfermeiro 

preceptor deverá possibilitar a reflexão dos envolvidos sobre as práticas 

diárias. 

Contudo, o esforço da capacitação, na maioria das vezes, limita-se à 

adoção de determinadas rotinas de trabalho, raramente na revisão das 

práticas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Se a revisão das práticas tornar-

se foco das capacitações, as ações do educador em saúde poderiam 

Intermediar a resolução de problemas, assim como nos fala o 

entrevistado E3. 

 

“(...) intermediaria muita coisa, as formas resolutivas. Questões 
tanto pessoais quanto normas de trabalho e situações que 
venham a abranger a cada dia (…).” (E3) 

 

Frequentemente as propostas de formação ou capacitação iniciam 

com ações de reformulação dos comportamentos, mas rapidamente 

evoluem para o desenvolvimento de novas habilidades seguindo as teorias 

de aprendizagem que presumem a existência de um contexto neutro para a 

prática das novas habilidades e não um novo significado para as 

aprendizagens adquiridas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Como última e não menos importante categoria, obtivemos a Melhora 
na assistência ao paciente. Os entrevistados mostraram tal significado 

através de 12 unidades de registro. 

 
“(…) melhora o paciente como um todo.” (E4) 
 
“Tem a vantagem para o paciente de ser melhor assistido.” (E8) 

 

Sabe-se que a responsabilidade legal e social pelas ações de 

enfermagem recaem sobre o papel do enfermeiro, sendo assim, 

imprescindível sua presença no cuidado aos usuários. Ou seja, as ações de 
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cuidar e de ajudar às pessoas, asseguram significado e propósito à 

enfermagem, e assim ao campo de ação dos enfermeiros (CARVALHO, 

2004). 

O processo de educação pode ser entendido como um 

aperfeiçoamento dos saberes e das práticas dos profissionais para a 

assistência integral à saúde. A qualidade de assistência prestada aparece 

como um possível resultado dos processos educativos, os quais permeiam a 

transformação e estímulo à equipe no que diz respeito ao comprometimento 

e conhecimento teórico/prático. Os processos educativos permitem ainda, 

que se reconheça o valor de trabalho em equipe e a qualidade da 

assistência prestada pela mesma (PAIM; ILHA; BACKES, 2015). 

Se o educador em saúde possuir um referencial teórico mais 

consistente e bem fundamentado, ele pode somar-se aos seus valores 

pessoais e à sua prática assistencial, influenciando, sobremaneira, sua 

prática de ensino sobre o cuidado prestado ao usuário (SANCHES; PEDRO, 

2008). 

O enfermeiro entrevistado 4, assegura com suas opiniões que as 

ações de educação de um enfermeiro preceptor podem induzir um Menor 

tempo de hospitalização, Diminuição na quantidade de técnicas invasivas, 

Melhora nas taxas de infecção hospitalar e Redução de custos hospitalares 

 
“(...) acredito que com um melhor cuidado de enfermagem, um 
menor tempo de hospitalização talvez.” (E4) 
 
“Uma melhora na quantidade de técnicas invasivas que a gente 
precisa usar no paciente.” (E4) 
 
“(…) melhora as taxas de infecção hospitalar.” (E4) 
 
“(…) podem reduzir significativamente (...) uso indiscriminado de 
antibióticos.” (E4) 
 
“(...) custos hospitalares (...) seriam reduzidos.” (E4) 

 

A prática do cuidado, isto é, o fazer da enfermagem, não pode 

basear-se somente no cientificismo, nem tampouco subsidiar-se unicamente 

de experiências e vivências pessoais; sobremaneira deve constituir-se do 
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científico e do empírico, do teórico e do prático em um movimento contínuo 

de ir e vir (SANCHES; PEDRO, 2008). 

Para desenvolver o pensamento crítico e dialógico, as estratégias de 

aprendizagem podem criar a possibilidade de um espaço de participação 

coletiva, estimulando a compreensão da realidade do trabalho e promovendo 

estratégias adequadas para a produção de novos conhecimentos em busca 

de transformações das práticas diárias da enfermagem (PAIM; ILHA; 

BACKES, 2015). 

O desenvolvimento de práticas educativas contribui para uma 

assistência qualificada, integral e resolutiva, que busca promover não 

apenas a atualização e a transmissão dos novos saberes mas também 

orienta as ações em direção à mobilização dos sujeitos para um fazer 

diferente, criativo e inovador, capaz de operar novos conhecimentos no 

cotidiano da assistência de enfermagem (PAIM; ILHA; BACKES, 2015). 

 É pautado em conhecimento que o enfermeiro preceptor pode 

modificar as práticas diárias de seus educandos. Esse aperfeiçoamento das 

práticas, reflete diretamente no cuidado ao paciente. Com isto, o paciente 

passa a ter suas necessidades atendidas na perspectiva da integralidade do 

cuidado baseado no conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S  
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Neste estudo foram analisadas, na percepção dos enfermeiros, as 

competências necessárias à função de preceptoria de enfermeiros em uma 

instituição hospitalar.  

Para poder realizar esta análise, conhecemos na percepção do 

enfermeiro o conceito de  preceptoria. A grande maioria dos entrevistados 

teve dificuldade em conceituar esta função e lhe atribuiu características para 

enfim conseguir definir esta atribuição de educador em saúde. 

O enfermeiro preceptor é um profissional com preparo para formar 

outros profissionais. Para tanto, este profissional precisa aparelhar-se de 

conhecimento teórico e técnico específicos para a execução da assistência 

de enfermagem.  

Contudo, isso não é o bastante. É vital que o enfermeiro preceptor 

busque, de modo constante, o conhecimento sobre o âmbito docente de sua 

função. Ele precisa conhecer a fundo os processos de educação e as 

ferramentas essenciais para mobilizar os conhecimentos prévios dos 

educandos, permeando a construção e reconstrução de novos 

conhecimentos, ou seja, promovendo o crescimento e a capacitação dos 

demais profissionais enfermeiros. 

Tendo como ponto de partida as falas dos enfermeiros entrevistados, 

foram identificadas as características indispensáveis a um preceptor 

enfermeiro. Além de vasto conhecimento, este educador em saúde deve ser 

um profissional que comunica-se de maneira eficaz e se relaciona com os 

demais de modo respeitoso, humanizado e ético. 

Este enfermeiro deve ser exemplo profissional, responsável, paciente 

e embasar suas ações no respeito às individualidades dos educandos com a 

finalidade de promover a articulação do ensino, serviço e  aprendizado. 

Por mais que seja evidente, é de suma importância salientar que o 

enfermeiro preceptor deve sentir-se satisfeito com as atribuições de 

educador. Ele deve gostar da função de enfermeiro que educa na prática 

diária. 

Descrito o enfermeiro preceptor, foram então, elencados os fatores 

facilitadores ou limitantes no desenvolvimento da sua atuação. As 

habilidades que o auxiliam na capacitação dos demais profissionais são 
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primordiais por influenciarem suas práticas de modo direto e positivo.  

Mas, não basta ser um preceptor competente, a instituição de saúde 

onde ele executa suas tarefas, deve fornecer apoio aos seus trabalhos por 

meio de materiais e conteúdos apropriados aos contextos, assim como 

estímulos para que o preceptor desempenhe seu trabalho de enfermeiro e 

educador com satisfação. Um projeto estruturado de preceptoria elaborado 

pela instituição em conjunto com educadores e educandos é oportuno e de 

absoluta necessidade. 

Tendo como fundamentação teórica as análises das falas dos 

entrevistados, foi construída uma matriz com competências essenciais que 

definem o perfil de um preceptor de enfermeiros em capacitação admissional 

(apêndice 4). 

Esta pode ser uma ferramenta facilmente utilizada por gestores para a 

definição dos enfermeiros que irão ocupar o cargo de preceptor nas 

instituições de saúde.  

Determinado o perfil do enfermeiro competente para exercer a  função 

de preceptor, espera-se os profissionais que já estão no mercado de 

trabalho e que não foram formados de acordo com a Diretrizes Curriculares 

Nacionais, obtenham capacitação junto aos preceptores para se adequarem 

às necessidades populacionais atuais. 

Todavia, o instrumento elaborado nesta pesquisa, pode também 

orientar os processos de capacitação para novos preceptores nos casos 

onde as instituições ainda não possuam profissionais competentes para os 

cargos. 

Por fim, fica o grande desafio para as instituições de saúde: elencar 

profissionais ou capacitá-los para exercer a preceptoria de enfermeiros 

recém admitidos, adequando a assistência de enfermagem às reais 

necessidades dos usuários. 
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Apêndice 1  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Projeto de pesquisa “Competências do preceptor enfermeiro: uma análise da 

percepção do enfermeiro de uma instituição hospitalar privada.” 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, que visa analisar, na percepção dos enfermeiros, as competências necessárias à 

função de preceptoria de enfermeiros em uma instituição hospitalar. 

Como instrumento para coleta dos dados, será utilizada um roteiro de entrevista semi 

estruturado, com o objetivo de compreender o ponto de vista e opiniões (a percepção) dos 

enfermeiros desta instituição hospitalar, sobre as competências necessárias para exercer a 

função de preceptor enfermeiro. Serão utilizados, também, um gravador para 

armazenamento do áudio das entrevistas, um notebook para registro e armazenamento dos 

dados e das transcrições, papel sulfite branco. Todo este material será utilizado pela 

pesquisadora e seus custos serão arcados pela mesma. 

As entrevistas serão realizadas individualmente, com agendamento prévio, em uma 

sala do setor de educação em saúde, com duração aproximada de 60 minutos, mantendo o 

ambiente mais natural possível, com entrevistado e entrevistador sentados comodamente 

para responder às perguntas. A sala teve seu uso autorizado pelo coordenador da 

enfermagem da instituição hospitalar a ser estudada. 

Existe risco mínimo de desconforto (constrangimento ou indisposição), uma vez que o 

procedimento pauta-se na coleta de dados verbais, sem qualquer tipo de procedimento 

invasivo, com participação voluntária de enfermeiros preceptores mediante a aplicação de 

entrevista face-a-face, com perguntas avaliando as principais funções e competências 

envolvidas na preceptoria de enfermeiros.  

Não há benefício direto para o participante. Contudo, somente no final do estudo 

poderemos concluir a presença de algum benefício para a instituição com a obtenção de um 

perfil de competências, a qual poderá ser utilizado como norteador na escolha de futuros 

preceptores enfermeiros.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao responsável pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Enfermeira Helena 

Scaranello Araújo Miyazato que pode ser encontrado no endereço Rua Neuza Nascimento 

Graciano, 135, Cond. Vila flora Telefone 14-33671969. Se você tiver alguma consideração 

ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e de deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 
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Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com as de outros voluntários, não sendo divulgado a identificação de nenhum entrevistado. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisadora. 

Fica assegurado o compromisso da pesquisadora de utilizar os dados e o material 

coletado para uso exclusivo desta pesquisa e dos produtos derivados da mesma. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Competências do preceptor enfermeiro: uma 

análise da percepção do enfermeiro de uma instituição hospitalar privada.” 

Eu esclareci todas as dúvidas sobre a minha decisão em participar desse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 

 

 

Assinatura do participante                                     Data ___/___/___ 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo                 Data ___/___/___ 
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Apêndice 2  

 

Carta Convite  
 

Venho por meio desta, convidá-lo a participar como entrevistado no projeto de 

pesquisa: “Competências do preceptor enfermeiro: uma análise da percepção do 

enfermeiro de uma instituição hospitalar privada.” 

Como instrumento para a coleta dos dados, será utilizado um roteiro de 

entrevista semi estruturado, com o objetivo de compreender o ponto de vista e a 

opinião (percepção) de enfermeiros desta instituição hospitalar sobre sobre as 

competências necessárias para exercer a função de preceptor enfermeiro. Serão 

utilizados, também, um gravador para armazenamento do áudio das entrevistas, um 

notebook para registro e armazenamento dos dados e das transcrições, papel 

sulfite branco. Todo este material será utilizado pela pesquisadora e seus custos 

serão arcados pela mesma. 

As entrevistas serão realizadas individualmente, com agendamento prévio, 

em uma sala do setor de desenvolvimento de enfermagem, com duração 

aproximada de 60 minutos. 

Caso tenha interesse e disponibilidade em participar dessa pesquisa, peço a 

gentileza de sugerir no quadro abaixo, as datas e horários possíveis para o 

agendamento. 

Data Horário Preferencial 

  

  

  

 

 

Atenciosamente, 

 

Enfermeira Helena Scaranello Araújo Miyazato. 
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Apêndice 3  

 

Roteiro Semi-estruturado de Entrevista  
 

Primeira Parte – Dados de Identificação  
 

Data ____/_____/______ Horas de trabalho 

semanais:_______ 
Tempo para 

entrevista:______ 

Iniciais do nome: ______________________________________________________ 

Número de identificação (não preencher):__________________ 

 

 

Identificação: 

D1 Sexo 1. (  ) Masculino 2. (  ) Feminino 

D2 Idade   ________ anos 

D3 Há quanto tempo você está formado (a)?  

D4 Há quanto tempo é enfermeiro desta 

instituição? 
 

D5 Qual seu nível de escolaridade? 1. (  ) 

Graduado 
2. (  ) 

Especialista 
3. (  ) 

Mestrado 
4. (  ) 

Doutorado 

 

 
Segunda Parte – Entrevista com roteiro semi estruturado  

 

• O que você entende por preceptor enfermeiro? 

• Na sua opinião, quais as características necessárias ao preceptor 

enfermeiro? 

• Quais os aspectos positivos que interferem no papel do preceptor? 

• Quais os aspectos negativos que interferem no papel do 

preceptor? 

• Quais as contribuições que o preceptor enfermeiro poderia trazer 
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para o serviço de enfermagem desta instituição? 

• A partir desta conversa, como você definiria o enfermeiro 

preceptor?
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Apêndice 4  

 

Proposta de Produto 
 

Matriz com o Perfil de Competências Esperadas 
para o Enfermeiro Preceptor 

 

 
 

Helena Scaranello Araújo Miyazato 

 
 

SÃO PAULO 
2015 

COMPETÊNCIA 
ATITUDE 

CONHECI 
MENTO 

 HABILIDADE 
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O movimento de mudanças e transformações no mundo do trabalho 

culminou em um redimensionamento no modo de trabalhar. Trata-se de uma 

transformação em longo prazo que ocasionaram inúmeras exigências 

agilidade, inovação, criatividade, efetividade de resultados aos trabalhadores 

e ao modo de selecioná-los, acentuando a valorização ao temas das 

competências (PINTO; GOMES, 2012). 

A seleção com foco em competência é uma ferramenta bastante 

discutida, atualmente, no contexto do trabalho, o qual busca continuamente 

novos meios para o seu próprio benefício. Esta modalidade de seleção deve 

visar o desenvolvimento das pessoas, em função de conhecimentos, 

habilidades e competências exigidas à realização do trabalho. Este não deve 

ser meramente um processo de classificação e exclusão dos participantes 

(PINTO; GOMES, 2012). 

Apreende-se que a competência não se efetiva apenas no âmbito dos 

conhecimentos e habilidades, mas demanda a mobilização destes recursos 

para a ação, isto é, criando condições para a aplicabilidade em situações 

práticas respondendo às exigências do mercado de trabalho (MANENTI et 

al., 2012). 

Um aspecto importante a ser destacado é o dinamismo das 

competências: o que é essencial hoje pode não ser amanhã, o que exige a 

avaliação e diagnóstico constantes acerca do perfil desejado, bem como 

ações para o desenvolvimento das competências, sobretudo, em momentos 

de transformações dentro ou fora da organização (MANENTI et al., 2012). 

Nas pesquisas atuais notamos que a formação universitária preocupa-

se com o desenvolvimento de competências para o melhor ajustamento 

pessoa no ambiente. As organizações, por sua vez, planejam processos 

seletivos que avaliem se o candidato possui as competências para o 

desempenho satisfatório no trabalho (GODIN; MORAIS; BRANTES, 2014). 

Mas, as competências essenciais para desempenhar a função de um 

educador dentro de um serviço de saúde já estão sendo consideradas? 

Se a capacitação educacional para a docência não é considerada 

para a admissão e, no caso dos professores já contratados, se as evidencias 
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de investimento pessoal no desenvolvimento docente não são levadas em 

conta para a valorização do trabalho ou para a promoção na carreira, os 

profissionais vão se sentir, naturalmente, pouco estimulados a se engajar 

nestas atividades (LOPEZ; TRONCON, 2015).  

Nesse sentido é possível mostrar que a noção de competência não é 

um modismo, tampouco poderíamos dizer que substitui a noção de 

qualificação, ou a esta se contrapõe (PINTO; GOMES, 2012). Competência 

e qualificação complementam-se para orientar a seleção de profissionais. 

No decorrer deste estudo, obteve-se a caracterização dos enfermeiros 

preceptores e os fatores que influenciam seus trabalhos de modo positivo ou 

negativo. Estas informações foram traduzidas em ações pela pesquisadora e 

transformadas em uma matriz com competências essenciais que definem o 

perfil de um preceptor de enfermeiros em capacitação admissional (Quadro 

5). 

Em posse deste perfil, todos os que ocupam cargos gerenciais em 

instituições de saúde, poderão analisar, em detalhes, se os enfermeiros 

candidatos aos cargos de preceptor, se enquadram ou não nesta função. Se 

possuem as competências necessárias para desempenhar a função de 

enfermeiro preceptor.  

Nos casos onde não forem identificados profissionais que se 

enquadram neste perfil, a instituição de saúde poderá utilizar-se da matriz de 

competências para nortear a elaboração de um programa de capacitação 

para enfermeiros tornarem-se preceptores nos seus campos de atuação. 

 
Instruções para uso do instrumento: 
 
 Este instrumento deve ser utilizado por gestores de serviços de saúde 

em conjunto com os enfermeiros candidatos à função de preceptor. Ambos 

devem realizar a leitura simultânea das ações chave e seus desempenhos 

marcando se o enfermeiro executa ou não executa estes itens nas 

respectivas colunas. 
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 Nos casos onde o enfermeiro executa parcialmente as ações e os 

desempenhos, os pontos a serem aperfeiçoados deverão ser elencados na 

coluna de executa parcialmente. 

 Ao final da leitura do quadro, devem ser resumidos os desempenhos 

não executados e os que devem ser aperfeiçoados no espaço designado. 

 Em sequência, o enfermeiro e o gestor devem elaborar, em conjunto, 

um plano de ações para aperfeiçoar os desempenhos parcialmente ou 

totalmente inalcançados. 

 Uma data deverá ser estipulada para a avaliação da eficácia do plano 

de ações e consequente reavaliação do enfermeiro para a função de 

preceptor. 
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Quadro 5. Matriz com o Perfil de Competências Esperadas para o Enfermeiro Preceptor 

Área de Competência 1: Atenção à saúde 
Ações chave Desempenhos Executa Executa parcialmente Não executa 

Atua em cenário 

prático 
Atua na assistência de enfermagem 

no cenário prático diariamente. 
   

Possui 

conhecimento 

teórico e prático 

sobre a 

assistência de 

enfermagem 

Identifica, desenvolve e avalia ações 

quanto à assistência de enfermagem 

ao usuário de acordo com a 

individualidade de suas 

necessidades de saúde. 

   

Área de Competência 2: Administração e Gerenciamento 
Ações chave Desempenhos Executa Executa parcialmente Não executa 

Comunicação 

 

Comunica-se de modo eficaz e 

respeitoso com todos os demais 

profissionais e usuários do serviço 

de saúde. 

   

Organização 

 

Organiza-se nas ações do seu 

processo de trabalho evitando 

desabonos nas mesmas. 

   

Relacionamento 

 

Relaciona-se de modo respeitoso 

com todos os demais profissionais e 

usuários do serviço de saúde. 

   

Executa ações 

humanizadas 

 

Executa ações humanizadas ao 

relacionar-se com demais 

profissionais e usuários do serviço 

de saúde. 

   

Executa ações 

com empatia 

 

Executa ações com empatia ao 

relacionar-se com demais 

profissionais e usuários do serviço 

de saúde. 

   

Executa ações 

com ética 

 

Executa ações com ética ao 

relacionar-se com demais 

profissionais e usuários do serviço 

de saúde. 

   

Exerce suas 

funções como 

exemplo 

profissional 

Exerce suas funções como exemplo 

profissional de enfermeiro. 
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Exerce suas 

funções com 

Postura 

profissional 

Exerce suas funções com postura 

profissional em suas ações. 

   

Exerce suas 

funções com 

Imparcialidade 

Exerce suas funções com 

imparcialidade em suas ações. 

   

Exerce suas 

funções com 

Liderança 

Exerce suas funções com liderança 

para demais profissionais e usuários 

do serviço de saúde. 

   

Exerce suas 

funções com 

Dinamismo 

Exerce suas funções com dinamismo 

em suas ações. 

   

Exerce suas 

funções com 

Pro-atividade 

Exerce suas funções com pro-

atividade em suas ações. 

   

Exerce suas 

funções com 

Responsabilida-

de 

Exerce suas funções com 

responsabilidade em suas ações. 

   

Exerce suas 

funções com 

Comprometi- 

mento 

Exerce suas funções com 

comprometimento em suas ações. 

   

Área de Competência 3: Processos de Ensino-Aprendizagem 
Ações chave Desempenhos Executa Executa parcialmente Não executa 

Demonstra 

satisfação na 

função de 

preceptor/ 

educador 

Demonstra satisfação na execução 

de ações como educador de 

profissionais e usuários em saúde. 

   

Possui 

especialização 

na área de 

educação/ 

preceptoria 

Possui especialização na área de 

educação/preceptoria por meio de 

cursos ou pós graduações lato e/ou 

stricto sensu. 

   

Desenvolve o 

Crescimento/ 

Capacitação 

Identifica, desenvolve e avalia ações 

para promover o crescimento e 

capacitação dos demais profissionais 
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Profissional do serviço de saúde. 
Realiza 

Educação 

permanente em 

saúde por meio 

da preceptoria 

Utiliza o espaço da preceptoria para 

promover a reflexão sobre as 

práticas em saúde e aperfeiçoar os 

processos e suas práticas 

institucionais.  

   

Respeita as 

diferentes 

necessidades 

de aprendizado 

Identifica, desenvolve e avalia ações 

de capacitação em conjunto com o 

educando. Obtendo como foco as 

necessidades de aprendizado do 

educando. 

   

Realiza a busca 

por novos 

conhecimentos 

Realiza a busca por novos 

conhecimentos de modo constante e 

com a finalidade de aperfeiçoamento 

profissional como enfermeiro e 

educador. 

   

Articula o 

ensino, serviço 

e o aprendizado 

Identifica, desenvolve e avalia ações 

para articular o ensino, o serviço e o 

aprendizado dos demais 

profissionais do serviço de saúde. 

   

Exerce suas 

funções com 

Paciência 

Exerce suas funções com paciência 

em suas ações, respeitando os 

tempos distintos de aprendizagem de 

cada profissional. 

   

Exerce suas 

funções com 

Disponibilidade 

Exerce suas funções com 

disponibilidade às inovações, à 

resolução de problemas e ao 

diálogo. 

   

 
Resumo dos desempenhos a serem total ou parcialmente aperfeiçoados: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Plano de ações para aperfeiçoar os desempenhos: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Data da utilização do instrumento:       /       /       .      

   

Data para reavaliação do enfermeiro:       /       /       .        

 

 

 

 

___________________________                                        ___________________________ 

          Assinatura do Gestor                                                         Assinatura do Enfermeiro 
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9. A N E X O S  
 



 

 

Anexo 1 
 

Parecer do comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 


