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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o papel docente dos profissionais envolvidos 

com a atividade de preceptoria no Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde da Universidade Federal do Amazonas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

de caráter descritivo-exploratório. O estudo foi realizado em um hospital universitário 

na cidade de Manaus – AM. Os dados foram coletados por meio de análise 

documental, entrevista semi-estruturada e aplicação de instrumento atitudinal tipo 

Likert. A população foi composta por preceptores e residentes. A coleta de dados foi 

dividida em duas etapas. Na primeira etapa, foi realizada entrevista com 10 

preceptores do programa. As entrevistas foram gravadas, transcritas e os dados 

analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, modalidade temática. Por 

meio da análise das entrevistas, foi possível conhecermos à luz dos preceptores, o 

significado de uma preceptoria ideal. Quatro eixos direcionadores organizaram o 

processo da análise de conteúdo: A Relevância da Preceptoria para o Processo de 

Formação em Saúde; A Preceptoria como Atividade Pedagógica e o Preceptor Ideal; 

A Educação Permanente em Saúde – EPS e o Aprimoramento da Preceptoria; A 

Preceptoria e a Articulação Teórico/Prática. As percepções colhidas por meio do 

instrumento do tipo Likert junto a esses preceptores acrescida da participação dos 

residentes em seu primeiro e segundo ano apontaram para uma assertividade no 

desenho do Programa. 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: 43331215.0.0000.5505. 

Portanto, acredita-se que o estudo trouxe informações novas e relevantes 

consideradas e destacadas por preceptores e residentes: a adequada construção 

teórica e prática desenvolvida como elemento qualificador para o processo de 

formação a partir das necessidades apresentadas pelos residentes;  o estímulo a 

uma postura crítica e reflexiva sobre o cuidado prestado pelos mesmos; a defesa 

dos determinantes de saúde e os condicionantes biológicos e sociais da doença; o 

estímulo ao desenvolvimento do trabalho em rede numa perspectiva integral do 



 

cuidado, e a opção pela multiprofissionalidade e o trabalho colaborativo como 

caminho para interprofissionalidade em sintonia com o preconizado  no Projeto 

Político Pedagógico da Residência Multiprofissional em Saúde, bem como na 

Coordenação da Residência Multiprofissional. 

 

 

Palavras-chave: Preceptoria;  Ensino-Aprendizagem; Formação Profissional  em 

Saúde; Residência.



 

                                                           

 

ABSTRACT 

 

 

 

This study had as objective to analyse  the teaching role of the professionals involved 

with the mentoring activity in the Multidisciplinary Residency Program in Health of the 

Federal University of Amazonas. It’s a qualitative research, with descriptive and 

exploratory character. The study was accomplished in a university hospital in the city 

of Manaus - AM.  The data were collected by means of documental analysis, half-

structured interview and application of attitudinal instrument Likert type. The 

population was composed for preceptors and residents. The data collection  was 

divided in two stages. In the first stage, interview with 10 preceptors of the program 

was accomplished. The interviews were recorded, transcribing and the data analysed 

by means of the technique of content analysis, thematic modality. By means of the 

analysis of the interviews, it was possible to know to the light of the preceptors, the 

meaning of an ideal preceptorship. Four axles drivers had organized the process of 

the content analysis: the relevance of the preceptorship for the process of training in 

health; the preceptorship as pedagogical activity and the ideal preceptor; the 

permanent education in health – EPS and the improvement of the preceptorship; the 

preceptorship and the theoretical joint/practice. The perceptions harvested by means 

of the instrument of the Likert type next to these preceptors increased of the 

participation of the residents in its first and according to year had pointed with respect 

to a assertiveness in the drawing of the Program. 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: 

43331215.0.0000.5505. Therefore, it is believed that the study has brought new and 

relevant information considered and highlighted by preceptors and residents: 

adequate theoretical construction and practice developed as a qualifying element for 

the training process from the needs presented by the residents; the encouragement 

of a critical and reflective attitude about the care provided by them; the defense of the 

determinants of health and the biological and social determinants of disease; 

encouraging the development of networking an integral perspective of care, and the 

option for multiprofessional and collaborative work as a way to interprofissionalidade 

in line with the recommendations in the Pedagogical Political Project of the 

Multidisciplinary Residency in Health and the Coordination of Multidisciplinary 

Residency. 

 

 

Keywords: Preceptorship; Teaching - Learning; Health human resource training; 

Residency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A Origem da Pesquisa  

 

Os principais elementos disparadores para realizar este estudo, foram 

as minhas inquietações enquanto profissional enfermeira de ofertar uma 

assistência diferenciada e de qualidade, e por estar envolvida com o processo 

de formação de futuros profissionais da área da saúde como preceptora. 

Minha atuação na atividade de preceptoria, teve início no ano de 2010, 

período em que começou a primeira turma da residência multiprofissional. No 

primeiro momento, a ideia em poder colaborar me estimulou bastante, e 

encarei como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. 

É necessário destacar o pioneirismo do Programa de Residência 

Multiprofissional no Estado do Amazonas. Esse Estado está inserido em uma 

região com características singulares, e que apresenta um diferencial 

geográfico tanto pela sua extensão territorial com áreas de difícil acesso às 

populações ribeirinha, cabocla e indígena quanto pela distância dos grandes 

centros de desenvolvimento do Brasil, o que reforça a implementação de 

programas de formação e qualificação profissional, de acordo com as 

necessidades de saúde identificadas em cada realidade local. 

Como se tratava de um programa ainda em processo de estruturação, 

e por não possuir formação, nem experiência na área de ensino, comecei a 

sentir dificuldades quanto a questão do planejamento das atividades do 

residente, processo de avaliação teórico e prático, e, sobretudo, de como 

trabalhar a autonomia desse aluno. 

Ao refletir sobre essa etapa inicial, e me questionar quanto a habilidade 

e competência para o desempenho dessa atividade, realizada há seis anos 

junto ao Programa de Residência Multiprofissional em Saúde – PRMS da 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM, sentia que precisava superar as 

dificuldades e  qualificar minha prática como preceptora. 
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Além disso, em 2012 assumi a coordenação do programa de residência 

na Área de Concentração Intensivismo. Nesse período, percebi a interface 

saúde-educação claramente, e sua indiscutível relação com a assistência e 

ensino realizados por mim ao longo da minha trajetória profissional. 

Essa descoberta me permitiu vislumbrar e compreender novas relações 

de trabalho, assim como, a produção do cuidado articulado à formação e 

qualificação contínua dos profissionais nos cenários do Sistema Único de 

Saúde – SUS. 

Para compreender a questão da formação em saúde no contexto do 

SUS, precisei ampliar meu olhar como preceptora, e trazer para discussão a 

hipótese sobre a existência de um papel de docente para a função de 

preceptoria em saúde.   

A escolha do tema preceptoria pautou-se por sua relevância na 

formação em saúde e também porque ao buscar referencial teórico quanto ao 

papel do preceptor em nossa região, me deparei com a insuficiência de 

informações e de pesquisas que retratassem a realidade amazônica, 

provocando várias inquietações e questionamentos, como por exemplo: quem 

são essas pessoas envolvidas com a preceptoria? Qual o papel do preceptor 

no processo educativo? E qual a responsabilidade das instituições de ensino 

em prepararem o preceptor para tal atividade?   

Minha chegada ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino em 

Ciências da Saúde possibilitou um movimento de desconstrução e 

reconstrução da minha prática profissional, e também de conhecer e entender 

a intencionalidade presente e inerente ao processo ensino-aprendizagem. 

Para além da ênfase dada durante os encontros/aulas do mestrado ao 

binômio saúde-educação, emergiu das atividades propostas de ação-reflexão-

ação, um novo binômio que permitiu problematizar minha prática: O binômio 

preceptoria-docência.  

Nesse sentido, um novo desafio me impulsionou a buscar e 

compreender a atividade de preceptoria a partir da incorporação da dimensão 

educacional realizada no cotidiano da residência. 
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Esse desafio revelou que a educação no contexto da preceptoria deve 

ter dois compromissos radicais: o desenvolvimento da consciência crítica por 

meio da “autonomia do pensar” aspecto que  diz respeito ao desafio de ampliar 

a visão de mundo do educando sobre a saúde na perspectiva humana, social, 

econômica. O segundo é ensinar o educando a pensar e utilizar o 

conhecimento que constrói, para a transformação da sua prática e da sua 

realidade de atuação (TEMPSKI, 2013). 

O compromisso por mim assumido ao desenvolver a prática de 

preceptoria, é e acredito que ainda será, um dos maiores desafios que se 

coloca no meu dia a dia, pois, essa atividade exige de mim não só técnica, mas 

disposição, amor e dedicação. 

 

1.2 O Objeto de Pesquisa 

 

O PRMS pertencente a UFAM  segue os parâmetros de ensino no 

serviço, bem como, os preceitos básicos estabelecidos pelas normas vigentes 

do Ministério da Saúde e Educação. Tais preceitos trazem como proposta a 

formação de um profissional crítico – reflexivo sobre os processos de trabalho 

em saúde, capaz de entender e responder às necessidades e demandas de 

saúde dentro da realidade social, regional e local. Esse processo de ensino-

aprendizagem pressupõe a formação de um profissional crítico e capaz de 

corresponder às necessidades das áreas de saúde do Estado do Amazonas, 

visando a integralidade do cuidado (SOUZA, 2012). 

Fajardo (2011) por meio dos relatos dos preceptores de um programa 

de residência em saúde classifica as atividades desenvolvidas pelos 

preceptores em quatro categorias: administrativas, assistenciais, docentes e 

institucionais. 

Tal classificação evidencia a relação da prática de preceptoria com a 

ação docente. Colocar em discussão essa relação é considerar como eixo 

central o caráter pedagógico, desenvolvido nos diferentes cenários de 

formação do SUS. 



21 
 

Segundo Fernandes et al (2003, p. 392),  

“O aprender a aprender” na formação dos profissionais de saúde 

deve conter “o aprender a conhecer”, “o aprender a fazer”, “o 

aprender a conviver” e “o aprender a ser”, garantindo a integralidade 

da atenção à saúde em toda a dimensão humana. 

De acordo com Freire (2011, p. 61),  

“Salienta-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, único 

modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-

se, superando a atitude de acomodação, apreendendo temas e 

tarefas de sua época”. 

Ao desenvolver a preceptoria como prática educativa em um hospital 

de ensino notei que o processo de ensino-aprendizagem junto ao PRMS, 

envolvia uma série de demandas cotidianas que precisavam ser atendidas de 

forma adequada. Tais demandas exigiam no cotidiano deste trabalho, 

disponibilidade no acompanhamento ao residente, educação permanente, 

assim como, compromisso pedagógico com o processo de formação em saúde. 

Assim a partir destas reflexões, algumas inquietações fizeram-se 

presentes: 

 Qual o significado da prática docente para o preceptor? 

 Quais as competências pedagógicas necessárias para o exercício 

da preceptoria? 

 Será que as atividades pedagógicas realizadas pelo preceptor 

atendem as necessidades de ensino-aprendizagem dos 

residentes?  

Percebo que o protagonismo dos preceptores na formação de 

profissionais tem como principal desafio, o desenvolvimento  de competências 

que favoreça a excelência do processo educativo e que seja capaz de 

transformar a realidade. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Identificar e analisar o papel docente dos profissionais envolvidos 

com a atividade de preceptoria no Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal do 

Amazonas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

  Analisar o desenvolvimento das atribuições pedagógicas  de 

preceptoria na Residência Multiprofissional em Saúde da UFAM 

com base no que recomendam as resoluções vigentes; 

 Descrever a percepção do profissional envolvido no processo de 

preceptoria quanto aos seus desafios e perspectivas no âmbito 

pedagógico; 

  Analisar a percepção do profissional residente em relação ao 

desenvolvimento das atividades de preceptoria; 

 Analisar os impactos da docência desenvolvida na RMPS da 

UFAM. .
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Preceptoria e a Docência em Saúde 

 

A preceptoria é uma modalidade de ensino que vem se destacando no 

cenário da formação de recursos humanos em saúde no Brasil em diversos 

programas educacionais, sejam eles de graduação ou pós-graduação 

(RODRIGUES, 2012). 

Os preceptores são profissionais designados pelas áreas, responsáveis 

pela orientação dos residentes nas atividades relativas ao cenário de práticas e 

suas respectivas áreas de concentração, devendo promover a integração entre 

os diferentes profissionais em formação (BARROS, 2010).  

Um estudo realizado junto a preceptores revelou que mais da metade 

dos participantes da pesquisa informaram não ter nenhum tipo de aprendizado 

formal em docência durante seu curso de graduação (FAJARDO, 2011). 

A função da preceptoria possui características docentes, e, quanto 

mais eficientes forem o preparo do preceptor e suas condições de trabalho, 

melhor será a qualificação do residente (BERARDINELLI; COELHO; 

FIGUEIREDO, 2003). 

De acordo com Batista (2005, p. 291), “a prática docente é considerada 

mera consequência da experiência, o que fortalece o mito da história natural da 

docência em saúde, ou seja, a boa prática profissional garante a boa 

docência”.  

Evidentemente, há nesta percepção um grande equívoco na medida 

em que o ato de ensinar, envolve conhecimentos e qualificação específica 

oriundos da pedagogia, e que o exercício técnico/profissional não contempla.  

Rocha e Ribeiro (2012); Botti e Rego, (2007) nos falam que a função 

de preceptoria possui características pedagógicas, uma vez que o preceptor 

atua em atividades que capacitam futuros profissionais ou residentes para 
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exercerem atividades práticas e, frequentemente, experimentam com eles 

algumas inserções teóricas. 

No Quadro 1 “Características do Professor e Preceptor”, podemos 

observar as principais características atribuídas a esses profissionais. Notamos 

que em relação aos requisitos necessários, a competência pedagógica aparece 

como sendo uma característica comum e necessária para ambos.  Outra 

característica em comum, é o uso da avaliação. A prática avaliativa deve 

acontecer ao longo do processo ensino-aprendizagem. 

Profissional Principais

Papéis

Principal 

Local de 

atuação

Deve 

Avaliar

Principais

Requisitos

Preceptor •Ensinar a clinicar, por 

meio de instruções 

formais e com 

objetivos e metas 

determinados

•Integrar os conceitos 

e valores da escola e 

do trabalho.

•Situações 

clínicas reais, 

no próprio 

ambiente de 

trabalho.

Sim •Conhecimento e 

habilidade em 

desempenhar (fazer) 

procedimentos 

clínicos;

•Competência 

pedagógica

Professor/

Tutor

•Construir, Guiar, o 

processo de ensino e 

aprendizagem centrado 

na parceria professor/ 

aluno;

•Atuar na revisão da 

prática profissional.

•Ambientes 

escolares

Sim •Competência 

Pedagógica e 

Clínica

•Compreensão do 

exercício da 

docência e da 

prática profissional 

na sua essência.

Adaptado de Botti &Rego, 2007

Quadro 1 - Principais características do Professor e Preceptor

 

 

Ao analisarmos a dimensão docente da prática do preceptor, 

identificamos aspectos pedagógicos  relativos aos objetivos de aprendizagem e 

ao processo avaliativo, o que exige uma compreensão ampliada do processo 

educacional. 

Para compreendermos tal processo, é essencial refletirmos sobre os 

aspectos relativos ao campo da docência. Para Cunha (2009), a docência é 

uma atividade complexa, que exige tanto uma preparação cuidadosa, como 

singulares condições de exercício. 

A docência envolve ainda uma multiplicidade de saberes e 

conhecimentos, o que possibilita uma visão menos fragmentada do processo, 
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favorecendo o entendimento da sua dimensão de totalidade (CUNHA, 2009). 

Nesse sentido, as reflexões de Batista et al (2014), sobre a docência 

em saúde ganham uma ampliação significativa. “Quando consideramos seu 

exercício a materialização de um ato educativo: formar-se e formar o outro 

emergem como práticas sociais permanentes de profissionais que transitam no 

campo da saúde” (p. 206).  

Este processo requer investimento contínuo das instituições de ensino 

superior, das instituições de saúde no sentido da construção de práticas 

democráticas e participativas de análise, de compreensão, de crítica, de 

proposição de novos “fazeres” institucionais que visem tornar o ensino em 

saúde numa conquista para todos os atores envolvidos (LIMA- GONÇALVES. 

2002). 

Nessa perspectiva, a relação docência e saúde, implicadas no 

processo educativo do preceptor, ganham um novo significado quando 

comparado  ao trabalho docente. Pois como destaca Cunha (2008, p. 15): 

 

 [...] o exercício da docência nunca é estático e permanente; é 

sempre processo, é mudança, é movimento, é arte; são novas caras, 

novas experiências, novo contexto, novo tempo, novo lugar, novas 

informações, novos sentimentos, novas interações.  

 

Ao entrar em contato com concepções docentes, podemos identificar 

que formar constitui e é constituído pelo ensinar e o aprender com 

características que abrangem dimensões individuais e coletivas, configurando 

movimentos de intervir no mundo (BATISTA; ROSSIT, 2014). 

Portanto, pensar na formação de recursos humanos em saúde é 

pensar numa formação que acontece continuamente, e que exige a adoção de 

práticas inovadoras e transformadoras tanto para os que ensinam, quanto  para 

os que aprendem. 
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3.2 O SUS e a Qualificação Profissional  

 

As discussões sobre a necessidade de um sistema de saúde mais 

justo, que se organize levando em consideração a equidade, as necessidades 

regionais e dos usuários, acontecem desde a década de 1970, por meio do 

movimento da Reforma Sanitária Brasileira (BRASIL, 1986). 

É nesse sentido, que a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) é 

considerada um marco de transformação, sendo fundamental para o processo 

da reforma do sistema de saúde brasileiro que serviria de base à elaboração da 

seção da saúde da Constituição Federal de 1988. 

A saúde passou a ser considerada como direito de todos e dever do 

Estado, adotando-se o conceito ampliado de saúde formulado na 8ª CNS. E foi 

criado o Sistema Único de Saúde (SUS), serviço universal de atenção à saúde, 

regido pelos princípios da universalidade, equidade e integralidade  (BRASIL, 

1988). 

O SUS conforma o modelo público de ações e serviços de saúde no 

Brasil. Sua implantação, começa no início da década de 1990, e foi 

regulamentado pelas Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080/90 e nº 8.142/90 

(BRASIL, 1990). 

A Constituição institui o SUS como: “o conjunto de ações e serviços 

públicos de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público”. 

Implementar o SUS, em sua concepção original significa romper com o 

modelo sobre o qual o sistema de saúde brasileiro foi estruturado ao longo de  

várias décadas. 

De acordo com Campos (2007), o modelo de atenção brasileiro passa 

por um período de transição, em que ainda predomina restos do antigo modo 

de organizar a atenção, centralizado em hospitais. Caracterizando um 

obstáculo ao desenvolvimento do SUS, uma vez que impõe um padrão de 

gastos inadequados às necessidades de saúde e ao movimento de reforma do 

sistema. 

Além disso, a estruturação do novo modelo de atenção à saúde, com 

ênfase no desenvolvimento de programas coletivos, juntamente com atividades 
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de promoção e proteção à saúde, regidos pelos princípios da universalidade, 

equidade e integralidade, podem ser considerados como os maiores desafios 

da atualidade (BRASIL, 2003). 

No quadro 2 observamos os modelos de saúde adotados no Brasil. No 

contexto atual, vivenciamos um processo de transição. Esse movimento nos 

leva a compreender que a saúde se faz de forma sustentável, com 

intersetorialidade, com ênfase na promoção, prevenção e recuperação 

(FERREIRA, 2004). 

 

 

Quadro 2 – Organização dos Modelos de Atenção à Saúde no Brasil 

de 1950 até 2000. 

 

Modelo Sujeito Objeto 
Meio de 

Trabalho 

Forma de 

Organização 

Médico-assistencial 

hegemônico 

Médico 

Paramédico 

Doença 

Clínica 

Processos 

cirúrgicos 

Tecnologia 
Rede 

Hospitalar 

Sanitarista 
Sanitarista 

Auxiliar de saúde 

Modo de 

transmissão 

Fator de risco 

Tecnologia 

sanitária 

Campanhas e 

programas 

Vigilância da saúde 

 

Promoção da 

saúde 

Equipe de saúde 

 

Cidadãos 

Modo de vida 

 

Condições de 

vida e de 

trabalho 

Tecnologia 

social 

Políticas 

pública 

Ações setoriais 

Intervenções 

específicas 

Promoção 

Prevenção 

Recuperação 

Fonte: CAMPOS, 1992; FERREIRA, 2004 

 

Para atender ao Modelo de Vigilância e Promoção da Saúde, o 

governo brasileiro vem implementando programas de qualificação da formação 

de recursos humanos em saúde (BRASIL, 2001; 2005; 2011).   

Essas políticas indutoras da formação em saúde tem seus pilares 

alicerçados em duas grandes áreas: a Saúde e a Educação. 

Modelos de qualificação, paradigmas de formação, propostas 

curriculares não são construções neutras, nem ações desvinculadas da 

realidade social, já que as necessidades de formação se originam nas 
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mudanças ocorridas no mundo do trabalho e nas relações sociais (TORREZ, 

2014). 

Desta forma o protagonismo que nos é demandado neste novo modelo,  

exige maior autonomia e crítica em relação às condições de vida e de trabalho 

que desenham nosso processo cotidiano de saúde (FERREIRA, 2014). 
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3.3 Residência Multiprofissional e a Formação em Saúde 

 

A formação de profissionais de saúde é um processo de essencial 

importância no desenvolvimento e na manutenção de um sistema 

público de saúde. Essa importância reside no fato de o trabalho em 

saúde se basear, necessariamente, no elemento humano – ou seja, 

na sua capacidade de agir, refletir, colocar-se no lugar das pessoas 

que recebem seus cuidados e entender os determinantes do 

processo saúde-doença em seu dinamismo e sua complexidade 

(CAMPOS; AGUIAR; BELISÁRIO, 2012, p. 885).  

 

O sistema público de saúde é composto por indivíduos que tem seu 

processo de formação inacabado, quando consideramos a infinidade de 

possibilidades e aprendizagens que acontecem no dia a dia dos espaços de 

trabalho. 

Esse encontro com o infinito tem relação com o que aprendemos e 

produzimos nos cenários de saúde. Essa relação é marcada pela constante 

presença de profissionais que sejam capazes de garantir um cuidado baseado 

nos princípios que regem o sistema público de saúde (FERREIRA, 2004). 

É na etapa de formação dos futuros profissionais que percebemos a 

complexidade da rede de atenção à saúde, e o distanciamento ainda existente 

entre a realidade acadêmica e a realidade de saúde vivenciada. 

A formação em saúde continua sendo motivo de preocupação, 

principalmente quando nos deparamos com realidades tão distintas e 

singulares, em que as práticas em saúde não conseguem superar os 

problemas da atualidade. 

Apesar de reconhecer os avanços alcançados a partir do surgimento e 

regulamentação do SUS, assim como, a criação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) para todos os catorze cursos de graduação da área de 

saúde, os cenários de formação e prática em saúde, precisam compreender os 

desafios atuais, e articular ações capazes de reduzir a lacuna entre ensino e 

realidade.  

Nesse sentido, surge iniciativas empreendidas pelos Ministérios da 

Saúde e Educação, integrando políticas indutoras da formação em saúde, que 

envolvem todas as profissões  e os diversos serviços de saúde. 
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Em 2003, foi criada, no âmbito do Ministério da Saúde (MS), a 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) com o 

objetivo de se constituir em um espaço para a formulação de políticas públicas 

orientadoras da gestão, formação e qualificação dos trabalhadores e da 

regulação profissional na área da saúde. 

A implementação das ações ficou sob a responsabilidade de dois 

departamentos: o Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES) e 

o Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde 

(DEGERTS). 

A política de educação na saúde proposta pelo DEGES/SGTES tem 

como ação nuclear, a integração entre as instituições de ensino e os serviços 

de saúde, visando à mudança das práticas de formação e atenção, a partir das 

necessidades dos serviços. 

Uma das ações desencadeadas a partir desta articulação foi o 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-

Saúde), com o objetivo de incentivar transformações no processo de formação 

e geração de conhecimentos para uma abordagem integral do processo saúde-

doença (BRASIL, 2006). 

No que se refere às residências, entre as iniciativas mais recentes 

estão o Programa de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas 

Estratégicas (Pró-Residência), o Programa Nacional de Bolsas para 

Residências Multiprofissionais como também as destinadas à  Área Profissional 

da Saúde, ambos voltados para as necessidades do SUS. 

O Programa da Residência Multiprofissional em Saúde foi apresentado 

como estratégia de reorientação da Atenção Básica para a 

implantação/reorganização dos serviços públicos e prioritários do SUS, com o 

objetivo de produzir as condições necessárias para a mudança no modelo 

médico-assistencial-restritivo, ainda hegemônico, de atenção em saúde.  

A promulgação da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, criou a 

Residência em Área profissional da Saúde e instituiu a Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), iniciando o processo de 

regulamentação da RMS. O Ministério da Educação (MEC) e o Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), passam a integrar o processo de discussão sobre o 

tema (BRASIL, 2006). 



31 
 

O PRMS propõe a orientação de profissionais de elevada qualificação 

ética e profissional, observando a necessidade de todas as profissões da 

saúde, assim definidas: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, 

Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional 

(BRASIL, 2006) 

O Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e 

em Área Profissional da Saúde contemplou, por meio do edital lançado em 

2009, 59 projetos em todo país.  

Apresento, a seguir, o número de programas de residência em saúde 

cadastrados no Sistema da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional 

em Saúde (SisCNRMS), no ano de 2013, e que foram apontados pela CNRMS 

como sendo os dados mais atuais. 

 

Gráfico 1 – Residências em Saúde cadastradas no Sistema da 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, Brasil, 2013. 

  Fonte: SisCNRMS/SESu/MEC 

 

As Residências Multiprofissionais em Saúde se constituem numa 

proposta de educação pelo trabalho. Os diversos lugares que construíram 

programas, o fizeram procurando aproximar o ensino da gestão, o que já 

constitui inegável inovação na formulação de políticas para formação de 

trabalhadores do e para o SUS (BRASIL, 2006). 

O modelo de assistência em saúde deve considerar as reais 
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necessidades da população, para isso, é essencial o fortalecimento da 

residência multiprofissional e em área profissional da saúde, com o objetivo de 

incentivar e consolidar a formação de especialistas para as regiões prioritárias 

do país. 

A residência em saúde constitui-se em modalidade de ensino de pós-

graduação lato sensu destinada às profissões da saúde, sob forma de cursos 

de especialização, caracterizados por ensino em serviço, com  duração mínima 

de 2 (dois) anos, equivalente a uma carga horária mínima total de 5.760 (cinco 

mil setecentos e sessenta) horas. Devem ser orientados pelos princípios e 

diretrizes do SUS, a partir das necessidades e realidades loco-regionais, 

destacando-se os seguintes eixos norteadores: 

 

Quadro 3 – Eixos Norteadores dos Programas de Residência 

Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, Brasil, 2009.  

1. Cenários de educação em serviço representativos da realidade sócio-

epidemiológica do país; 

2. Concepção ampliada de saúde que respeite a diversidade, considere o sujeito 

enquanto ator social responsável por seu processo de vida, inserido num 

ambiente social, político e cultural; 

3. Política nacional de gestão da educação na saúde para o SUS; 

4. Abordagem pedagógica que considere os atores envolvidos como sujeitos do 

processo ensino-aprendizagem-trabalho e protagonistas sociais; 

5. Estratégias pedagógicas capazes de utilizar e promover cenários de 

aprendizagem configurados em itinerários de linhas de cuidado, de modo a 

garantir a formação integral e interdisciplinar; 

6. Integração ensino-serviço-comunidade, por intermédio de parcerias dos 

programas com os gestores, trabalhadores e usuários; 

7. Integração de saberes e práticas que permitam construir competências 

compartilhadas para a consolidação da educação permanente, tendo em vista 

a necessidade de mudanças nos processos de formação, de trabalho e de 

gestão na saúde; 

8. Integração dos Programas de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional da Saúde com a educação profissional, com a graduação e a pós-

graduação na área da saúde; 

9. Articulação da Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde 

com a Residência Médica; 
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10. Descentralização e regionalização, contemplando as necessidades locais, 

regionais e nacionais de saúde; 

11. Estabelecimento de sistema de avaliação formativa, com a participação dos 

diferentes atores envolvidos, visando o desenvolvimento de atitude crítica e 

reflexiva do profissional, com vistas à sua contribuição para o aperfeiçoamento 

do SUS; 

12. Integralidade que contemple todos os níveis de Atenção à Saúde e a Gestão 

do Sistema.  

Fonte: Portaria MEC/MS, 2009 

 

Para atender a essas diretrizes, é necessário compreender a lógica e 

dinâmica das redes de atenção à saúde, assim como, estabelecer uma 

integração efetiva entre ensino, serviço e comunidade. 

Sob esse prisma articulam-se a esse panorama as políticas públicas de 

saúde, que apontam um perfil profissional bastante diferenciado, exigindo dos 

docentes a construção de novas posturas de aprendizagem e ensino (BATISTA 

& BATISTA, 2014). 

Segundo Gomes et al (2010), para atender ao novo perfil de 

profissional, é imprescindível a aproximação dos estudantes ao campo da 

coletividade, problematizando situações vivenciadas nos diferentes cenários de 

aprendizagem do SUS viabilizadas por metodologias ativas. 

Dessa forma, ao propor um processo de ensino-aprendizagem nos 

cenários de formação do SUS, é essencial a atuação do profissional preceptor 

durante o processo de formação do residente. Compreender a relação da 

prática de preceptoria com a ação docente, é o nosso maior desafio.  
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4. MÉTODO 

 

 

4.1 Delineamento da Pesquisa 

 

 Trata-se de um estudo descritivo, exploratório quali-quantitativo, visto 

que pretende conhecer, descrever e interpretar um fenômeno, neste caso, a 

experiência dos profissionais envolvidos com a preceptoria da Residência 

Multiprofissional em Saúde da UFAM. 

De acordo com Minayo (1993), Godoy (1999) e Landim et al (2006), as 

abordagens qualitativa e quantitativa não se opõem, se completam para 

explicar a multicasualidade dos problemas e buscar as respostas que a 

sociedade exige. 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza; (.....)  a 

abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das 

ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável 

em equações, médias e estatísticas. O conjunto de dados 

quantitativos e qualitativos, porém não se opõe. Ao contrário, se 

complementam, pois a realidade abrangida por eles interage 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia (MINAYO, 1996, p.22). 

 Para Gil (1991), a pesquisa exploratória proporciona familiaridade com 

o fenômeno estudado para torná-lo explícito, conhecido. Na pesquisa 

descritiva, busca-se descrever as características de uma determinada 

população ou fenômeno por meio de técnicas padronizadas de coleta de 

dados. 

Foram utilizadas as seguintes opções metodológicas:  

a) Análise Documental 

A análise documental tem como objetivo a compreensão da história do 

fenômeno, contextualizando-o e trazendo as informações desse momento.  

Ludke e André (1986, p. 39) afirmam que: 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde 

podem ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e declarações do 
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pesquisador. “Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não são 

apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto” 

Os documentos que compuseram a referida análise foram:  

 Normas da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional 

em Saúde – CNRMS (BRASIL, 2005; 2009; 2012); 

 Regimento do Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde (PRMS) da Universidade Federal do Amazonas - UFAM e 

Hospital Universitário Getúlio Vargas – HUGV (PPP do PRMS, 

2009); 

 Projeto Político Pedagógico do PRMS (PPP do PRMS, 2009); 

 Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para as profissões da 

área da saúde (BRASIL, 2001).  

 

b) Entrevistas Semi-Estruturadas 

A entrevista é a estratégia mais utilizada no processo de trabalho de 

campo. É acima de tudo, uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores. 

Tem o objetivo de construir informações para um objeto de pesquisa (MINAYO, 

2013).  

A entrevista foi realizada com dez preceptores do programa. Para essa  

etapa, adotamos a análise de conteúdo proposta por Bardin. Segundo essa 

autora, é uma técnica de pesquisa voltada para a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação (BARDIN, 

2011). 

c) Escala Atitudinal do Tipo Likert 

A escala de Likert foi desenvolvida por Rensis Likert, em 1932, 

inicialmente destinada à avaliação dos níveis de satisfação de consumidores 

de bens e serviços, averiguando uma relação entre as opiniões expressas e a 

compra.  
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Posteriormente, começou a ser aplicada às demais área do 

conhecimento, considerando-se as influências exercidas pelas condições 

sociais sobre a avaliação da opinião e da satisfação (BRANDALISE, 2005; 

FERREIRA 2004, 2012; 2013; 2014).  

 

4.2 Contexto da Pesquisa 

 

O Estado do Amazonas apresenta uma área territórial extensa, 

tornando alguns trechos de difícil acesso às populações ribeirinhas, cabocla e 

indígena. Essas especificidades limitam e comprometem o acesso aos diversos 

níveis de atenção à saúde. A população do Estado, de acordo com o Censo 

2010, tem 3.483,985 habitantes, dos quais 2.755.490 vivem na área urbana e 

728.495 na área rural. A capital Manaus é a cidade mais populosa da Região 

Norte, com 1.802.525 habitantes (BRASIL, 2014a). 

O PRMS iniciou-se na capital do Amazonas em 2010, com duas áreas 

de concentração: Saúde Funcional e Intensivismo. Foi implementado com 

autorização da UFAM, referência na região para ações de ensino, pesquisa, 

extensão e assistência em saúde, em conjunto com o HUGV.  

Quadro 4 – Caracterização do Programa da Residência 

Multiprofissional em Saúde - RMPS da Universidade Federal do Amazonas – 

UFAM, 2016.  

Área de 

Concentração 

Programa Nº de vagas anuais 

por Programa 

Distribuição/ 

Profissão 

 

Saúde 

Funcional 

Atenção Integral na 

Saúde Funcional em 

Doenças 

Neurológicas 

01 Educação Física 

02 Fisioterapia 

01 Serviço social 

01 Enfermagem 

01 Psicologia 

    

 

Intensivismo 

Atenção ao paciente 

Adulto 

Neurocirúrgico em 

UTI 

02 Enfermagem 

02 Farmácia 

02 Nutrição 

Total : 12 vagas Total de profissões: 07 

Fonte: PPP do PRMS, 2009 
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O PRMS no Estado do Amazonas tem o papel de suprir as demandas 

no que se refere a recursos humanos, e de atender às necessidades dos 

serviços de saúde, de acordo com o contexto geográfico de cada região. 

O programa é desenvolvido em parceria com a Secretária Municipal de 

Saúde (SEMSA) e Secretaria Estadual de Saúde (SUSAM), sob a perspectiva 

do SUS. As áreas profissionais que fazem parte do PRMS são: Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço 

Social. 

Ao consultar o Projeto Político Pedagógico do PRMS, foi possível 

observar que as diretrizes pedagógicas da residência, juntamente com os 

núcleos que norteiam a capacitação e qualificação do residente, se baseiam 

em estratégias propostas para melhor interação entre os módulos teóricos das 

disciplinas com as áreas profissionais, objetivando atender à prática, à 

pesquisa, à extensão e, principalmente, aos eixos norteadores estabelecidos 

pelo SUS (PPP do PRMS, 2009). 

 Por ser o primeiro Programa de Residência Multiprofissional do Estado 

do Amazonas implementado pela UFAM/HUGV, a pesquisa se restringiu 

apenas ao programa multiprofissional. O estudo foi apresentado a Gerência de 

Ensino e Pesquisa do HUGV, e posteriormente a Coordenação da Residência 

Multiprofissional (COREMU) para permissão e assinatura do Termo de 

Autorização Institucional (ANEXO A). 

 

4.3 População do Estudo 

  

A pesquisa foi realizada no HUGV/ UFAM, no Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde nas áreas profissionais de Farmácia, Fisioterapia, 

Educação Física, Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Serviço Social. Foi 

composta pelos preceptores cadastrados no PRMS, e pelos residentes 

matriculados no primeiro e segundo ano.   

Na primeira etapa, foram convidados os preceptores de cada uma das 

áreas profissionais (farmácia, fisioterapia, educação física, enfermagem, 

nutrição, psicologia e serviço social).  
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O programa possui um total de 17 (dezessete) preceptores 

cadastrados. Participaram da entrevista 10 (dez) preceptores. Na primeira 

etapa, não houve representantes das áreas profissionais de educação física e 

fisioterapia, pois estavam ausentes da instituição por motivo de férias e licença 

maternidade.  

Para preservar o anonimato, todos os preceptores participantes da 

pesquisa foram identificados pela letra (P).  Nesse grupo, 10 são mulheres. 

Todas possuem curso de especialização. Apenas uma tem mestrado, e outra, é 

aluna de doutorado. 

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

 Ser preceptor junto ao PRMS, ter no mínimo dois anos de atuação 

e ter formação mínima de especialista (BRASIL, 2012); 

 Ser residente (R1 e R2) regularmente matriculado no PRMS;  

 Aceitação e preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A); 

 Concordância em responder adequadamente o instrumento Likert. 

 

Na segunda etapa tivemos 50 participantes distribuídos entre 

preceptores, residentes do primeiro e segundo ano que responderam a um 

instrumento do tipo Likert composto por 22 asserções. 

 

4.4 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Após autorização emitida pela Gerência de Ensino e Pesquisa da 

instituição, e pelo consentimento formalizado pelos participantes da pesquisa 

após assinatura do TCLE, foi realizado a coleta de dados em duas etapas 

descritas no item anterior. 

Na primeira etapa, realizou-se a entrevista com os preceptores, na qual 

foi utilizado um roteiro semi-estruturado (APÊNDICE B), possibilitando ao 

entrevistado discorrer sobre o tema sem se prender à indagação formulada 

(MINAYO, 2013). 
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As entrevistas foram pré-agendadas, e aconteceram nas dependências 

do HUGV, em local calmo e livre de interrupções. As entrevistas foram 

gravadas em áudio, e posteriormente transcritas para análise. Cada entrevista 

teve, em média 35 minutos de duração.  

A análise dos dados coletados na primeira etapa serviu de base para 

construção de um instrumento atitudinal do tipo Likert, que posteriormente foi 

aplicado aos preceptores e residentes participantes da segunda etapa da 

pesquisa. 

Segundo Ferreira (2004, 2012, 2013) este instrumento constitui-se 

numa escala de percepção que busca verificar o nível de concordância do 

indivíduo com assertivas positivas ou negativas sobre o objeto da pesquisa.  

Para a adequada construção do instrumento atitudinal do tipo Likert, 

deve-se proceder à validação de conteúdo que consiste em:  

 Construção de dimensões à luz dos objetivos estipulados na 

pesquisa; 

 Construção de asserções positivas ou negativas com uso de 

fraseologia clara, objetiva e pertinente à população dos 

respondentes para cada dimensão; 

 Randomização das asserções; 

 Atribuição de pontuação com a oferta de quatro opções de 

resposta; concordo plenamente, inclinado à concordância, 

inclinado à discordância e discordo plenamente. O uso de opções 

pares de resposta evita a tendência centrante (OLIVEIRA, 2001); 

 Aplicação de pré-teste junto a pares.  

Em consonância com os objetivos da pesquisa, foram estabelecidos os 

aspectos relevantes a serem pesquisados na forma de dimensões, a saber: 

  

Dimensão 1- Preceptoria como fator contributivo para o processo 

de formação em saúde 
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Esta dimensão evidencia a necessidade de competência técnica e 

pedagógica do preceptor para acompanhar a formação técnica/profissional do 

residente. Contribuindo para a qualificação do cuidado nos cenários de 

formação, e para uma formação com autonomia. 

 

Dimensão 2- Formação do preceptor e as competências para o 

exercício da preceptoria 

Esta dimensão busca explicitar a percepção quanto ao aprendizado por 

meio da troca de experiência, do trabalho em equipe multiprofissional e a 

necessidade de qualificação específica para a atividade de preceptoria. 

 

Dimensão 3- A articulação da teoria/pratica na atividade de 

preceptoria no Programa de RMPS 

Esta dimensão indica o relacionamento da prática com as evidências 

científicas, a partir do processo de reflexão e problematização da realidade, 

considerando os cenários de prática e os conhecimentos prévios do residente. 

 

Dimensão 4- Características do preceptor ideal 

Esta dimensão constitui os atributos considerados inerentes a atividade 

de preceptoria. Para se alcançar uma preceptoria de qualidade, o preceptor 

precisa ter paixão por aquilo que faz, deve gostar de ensinar, e reunir 

competências técnicas/profissionais, além de qualificação pedagógica. 

Para cada dimensão foram elaboradas de 5 a 6 asserções buscando 

identificar a percepção dos respondentes sobre o objeto pesquisado. As 

mesmas foram randomizadas, como é apresentado no quadro 5. 

Quadro 5 – Dimensões do Instrumento Likert e suas respectivas 

Assertivas. 

DIMENSÃO ASSERÇÃO 

Dimensão 1 – Preceptoria como fator 

contributivo para o processo de formação 

em saúde 

1, 5, 9, 13, 17 

Dimensão 2 – Formação do preceptor e 

as competências para o exercício da 

preceptoria 

2, 6, 10, 14, 18 
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Dimensão 3 – A articulação da 

teoria/pratica na atividade de preceptoria 

no Programa de RMPS 

 

3, 7, 11, 15, 19, 21 

Dimensão 4 – Características do 

preceptor ideal 

 

4, 8, 12, 16, 20, 22 

Fonte: Dados da pesquisa 

  A delimitação de cada pontuação foi definida de acordo com o 

conteúdo específico das várias dimensões e suas respectivas asserções, tendo 

sempre como suporte os fundamentos teórico-metodológicos de sustentação 

da pesquisa em questão; neste sentido duas escalas foram adotadas: 1/2/3/4 e 

4/3/2/1 (FERREIRA, 2004; MORAES, 2012). 

Tomando por base que as pontuações das assertivas que compuseram 

as respectivas dimensões, que variaram de 1 a 4 pontos, os resultados das 

médias foram agrupados, conforme orientam Bruno (1999) e Ferreira (2004, 

2012, 2013):  

 De 1,00 a 1,99 – Percepção ruim com a necessidade de 

medidas urgentes de correção ;  

 De 2,00 a 2,99 – Percepção intermediaria com a necessidade 

de medidas de médio prazo para a correção, 

 De 3,00 a 4,00 – Percepção boa demandando medidas de 

acompanhamento.  

 

4.4.1 Instrumento de coleta de dados  

 

Com o intuito de delinear as características da população de pesquisa 

(preceptores e residentes) foram consideradas as seguintes variáveis 

qualitativas no Likert: 

 Participante, com duas opções de resposta sendo preceptor e 

residente (1º ou 2º ano); 
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 Sexo, com duas opções de resposta, feminino e masculino; 

 Faixa etária, com a constituição de quatro grupos sendo um de 

20 até 25 anos, de 26 a 31 anos, de 32 até 37 anos e acima de 37 

anos;  

 Categoria profissional, dividido em sete opções sendo 

assistente social, educação física, enfermagem, farmácia, 

fisioterapia, nutrição e psicologia;  

 Tempo de formação, com cinco opções de resposta sendo um 

de 2 até 7 anos, de 8 a 14 anos, de 15 até 22 anos, de 23 a 30 

anos e  acima 30 anos; 

 Tempo de atuação no programa, com duas opções de resposta 

sendo de 2 até 5 anos e de 6 até 9 anos. 

 

Após, o preenchimento destes dados, o respondente seguia para 

última etapa, que foi a coleta da percepção individual relativa a cada uma das 

vinte e duas asserções.  

Ao final do instrumento oportunizou-se um espaço para o registro livre 

da opinião para além do que foi apontado, colaborando com questões que não 

foram contempladas nas asserções, mas que tem relação com o objeto de 

estudo.   

O instrumento de coleta foi disponibilizado no formato impresso. Foi 

construída uma página de rosto com todas as explicações, enfatizando o 

caráter sigiloso e de anonimato do instrumento.  

Para além disso, a metodologia de uso das escalas atitudinais 

preconizam o necessário esclarecimento para os respondentes sobre a 

inexistência de respostas “certas” ou “erradas” e sim, a “sua opinião”. 

(APÊNDICE C) 

A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a março de 2016. 
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4.5.  Procedimentos de Análise de Dados 

 

4.5.1 Análise das Entrevistas 

Na primeira etapa, as entrevistas foram analisadas por meio da técnica 

de análise de conteúdo, com o de objetivo tornar operacionais e sistematizar as 

 a ias iniciais, tendo como ponto de partida a mensagem, seja ela verbal (oral 

ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa ou diretamente provocada que 

expressa um significado e um sentido (BARDIN, 2011; FRANCO, 2012).  

Para a análise das entrevistas, foram realizadas as seguintes etapas: 

 A etapa de pré-análise que inclui a leitura flutuante das entrevistas 

transcritas, que consiste em estabelecer contatos com os 

documentos a serem analisados e conhecer os textos e 

mensagens neles contidas, deixando-se invadir por impressões, 

representações, emoções e expectativas (FRANCO, 2012). 

 Após leitura dos discursos, foram identificados as unidades de 

contexto (UC). Das UC emergiram as unidades de registro (UR), 

que nessa modalidade de análise de conteúdo, são constituídas 

por temas.  

(  ) fazer uma análise temática consiste em descobrir os “núcleos de 

sentido” que compõem  a comunicação e cuja presença, ou 

frequência, podem significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido (BARDIN, 2011, p. 135). 

 Definido as unidades de análise (UC e UR), realizou-se a 

categorização, que implica classificação, diferenciação e 

reagrupamento de elementos semânticos do texto. Tem por 

objetivo fornecer, por condensação, uma representação 

simplificada dos dados brutos (BARDIN, 2011). 
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4.5.2 Análise do Instrumento Atitudinal do Tipo Likert 

 

Com relação ao instrumento atitudinal do tipo Likert na segunda etapa, 

foram respondidos 50 instrumentos. 

A validação do instrumento atitudinal foi baseada em Bruno (1999) e 

Ferreira (2004) e constou da validação de conteúdo com pré-teste seguida de 

validação estatística com validação quanto a dispersão e confiabilidade do 

instrumento. 

 

 

4.6 Procedimentos Éticos  

 

Em atendimento a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

que trata de pesquisas com seres humanos, o presente estudo foi submetido 

ao Comitê de ética em Pesquisa. A pesquisa somente teve início após 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo, sob CAAE número 43331215.0.0000.5505 conforme consta no Parecer 

Consubstanciado do CEP nº 1.094.046 (ANEXO B).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Entrevistas Semi-estruturadas 

 

A população envolvida para o desenvolvimento das entrevistas, foi 

composta por 10 preceptores. 

Identificamos portanto, que os  preceptores dessa pesquisa têm de 30 

a 63 anos e o tempo de formação ficou entre 10 a 25 anos. Por último o tempo 

de dedicação à residência, variou entre 2 e 6 anos, conforme Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Tempo de formação e dedicação a residência dos 

profissionais preceptores integrantes do PRMS – Manaus, 2015. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para analisar os dados oriundos das entrevistas, nos apoiamos na 

análise de conteúdo proposto por Bardin (2011). Esse autor refere que o tema 

é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado.  

Após análise aprofundada do material, emergiram sete categorias, que 

foram agrupadas em quatro eixos direcionadores: 

 A Relevância da Preceptoria para o Processo de Formação em 

Saúde; 

 A Preceptoria como Atividade Pedagógica e o Preceptor Ideal; 
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 A Educação Permanente em Saúde e o Aprimoramento da 

Preceptoria; 

 A Preceptoria e a Articulação Teórico/Prática. 

 

5.1.1 A Relevância da Preceptoria para o Processo de Formação em 

Saúde 

 

Na análise temática deste eixo direcionador, identificamos 20 UC  

contendo 64 UR das quais emergiram as seguintes categorias e subcategorias: 

 

Quadro 6 – Categorias e Subcategorias emergentes do eixo direcionador “A 

Relevância da Preceptoria para o Processo de Formação em Saúde”.  

CATEGORIA E SUBCATEGORIA 

 Preceptoria como fator contributivo para o processo de 

formação em saúde 

 Competências para o exercício da preceptoria 

- Ter capacidade técnica e profissional 

- Ser disponível  e comprometido 

- Saber conviver e trabalhar em equipe 

 Formação do preceptor 

 

 

A categoria Preceptoria como fator contributivo para o processo de 

formação em saúde, emergiu dos diferentes  significados expressados pelos 

preceptores em seus discursos,  que indicaram não apenas que a atividade de 

preceptoria é necessária, mas que precisa ser compreendida como elemento 

potencializador do ensinar e aprender. Compõem essa categoria 17 UR. 

O preceptor é o profissional que irá orientar o residente no 

desempenho das atividades vivenciadas no cotidiano da atenção e gestão em 

saúde. 
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Nesse sentido, preceptores destacaram em seus discursos que: 

 

“[...] então o papel do preceptor é super importante para colaborar na 

formação do residente”. UR6 (P3) 

 

“A questão do aprendizado na prática, acho que é o mais relevante da 

preceptoria, você  a ensinando aquilo que realmente você já faz no seu 

dia a dia”. UR10 (P5) 

 

A relação existente entre formação e aprendizado irá permear todo o 

processo de preceptoria. E caberá ao preceptor a responsabilidade em 

conduzir uma prática educativa orientada por competências técnicas e 

pedagógicas.  

No que se refere a competência pedagógica, Wuillaume e Batista 

(2000), relatam que é nesse aspecto que os preceptores encontram maior 

dificuldade, uma vez que são poucos que recebem uma capacitação específica 

para essa atividade. 

Essa fragilidade foi mencionada em um dos depoimentos: 

 

“Apesar do preceptor muitas vezes não ter essa formação docente, ele 

não tem o mestrado, não tem o doutorado  a, não impede ele de dar 

essa parte de contribuir com o ensino e para a pesquisa  a [...]” UR6 

(P3) 

 

A ação do preceptor envolve movimentos constantes de ensino e 

aprendizagem, Almeida (2012, p. 95), defende que: 

 

A ação de ensino não pode ser entendida apenas segundo a 

dimensão organizativa e operacional. Suas ações têm uma dimensão 

pedagógica implícita, que precisa ser compreendida e ressaltada se a 

expectativa é o desenvolvimento de uma prática formativa crítica e 

transformadora; a dimensão pedagógica do processo ensino-

aprendizagem precisa sair da invisibilidade e ganhar força como 

sustentáculo da prática docente. 
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Dessa maneira, a prática docente do preceptor tem papel fundamental 

no processo formativo do educando/residente, e é sua tarefa possibilitar que 

ele alcance seu melhor potencial e autonomia. 

A categoria Competências para o exercício da preceptoria obteve 

33 UR. Reúne características peculiares ao preceptor, e que devem auxiliar na 

condução da sua atividade, assim como, facilitar a relação preceptor-residente 

e a integração interprofissional. 

Assim, identificamos nas falas dos preceptores, a importância do  

trabalho em equipe, e que  foi apontado como uma fragilidade:  

 

“então eu vejo como ponto negativo a questão de não estarmos 

habituados com o trabalhar em conjunto” UR26 (P2) 

 

Para Ribeiro e Prado (2013), a atuação do preceptor, revela-se como 

uma atitude educativa no trabalho, envolvendo comunicação, compartilhamento 

de ideais, trabalho em equipe e a integralidade do cuidado. 

As DCNs para os cursos da área de saúde propõem uma formação 

profissional com desenvolvimento de competências gerais. A atenção à saúde 

requer que os profissionais saibam trabalhar com as diversas áreas 

profissionais, e de forma integrada. O que já caracteriza uma prática 

colaborativa. 

O trabalho em equipe multiprofissional é considerado por Peduzzi 

(2001), como um tipo de trabalho coletivo em que ocorre uma interação 

recíproca entre as diversas intervenções e sujeitos por meio da comunicação. 

Ao considerarmos o trabalho em equipe como elemento necessário 

para o trabalho em saúde, fica evidente que o processo educacional realizado 

pelo preceptor, deve prevê condições e ações concretas que valorizem atitudes 

de cooperação e respeito entre as diversas áreas de conhecimento. 

Dessa maneira, a categoria Formação do preceptor com 14 UR, 

aparece indicando que não é apenas a experiência prática que irá garantir uma 

preceptoria adequada, mas sim um preparo específico, capaz de atender aos 

desafios da formação para o trabalho em saúde.  

Nesse sentido, a fala de um preceptor revela essa necessidade:  
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 “[...] tem que ter uma formação. Vamos formar uma turma de preceptor, 

e fazer com que esses preceptores conheçam, e saibam trabalhar com 

residência”. UR43 (P10) 

  

O exercício da preceptoria nos cenários da formação em saúde, é uma 

atividade que requer integração de conhecimentos teórico e prático, que devem 

ser contemplados por meio de um planejamento  de ensino. 

 

“[...] mas tem que ter um plano de trabalho. O plano de trabalho, a 

execução desse plano. E no plano a gente tem o que vai fazer, como 

está fazendo e depois quais foram os benefícios, e o que faltou fazer 

[...]”. UR50 (P8) 

 

Ao consultar o Projeto Político Pedagógico da residência 

multiprofissional da UFAM e as Diretrizes Gerais para o PRMS, constatei a 

ausência de informações quanto a disponibilidade de ferramentas de apoio a 

atividade de preceptoria, e que auxiliem na construção de um plano de ensino 

voltado às práticas educativas no SUS.  

Relacionar a necessidade apontada pelo preceptor quanto ao ato de 

planejar revela que, a preceptoria em saúde requer além de competência 

técnica, a aquisição de competências provenientes do campo da pedagogia e 

didática, para a qualificação do processo de formação em saúde. 

O planejamento do processo de ensino-aprendizagem para Batista 

(2014), surge como um conjunto de ações com vistas a uma meta ou a um 

resultado desejado. 

Se o preceptor é capaz de compreender o objetivo e a competência 

que deseja atingir, o método de ensino adotado por ele, será norteado por uma 

intencionalidade fundamental para a ação educativa. 

De acordo com Luckesi (1984, p. 24),  

 

Educador é o profissional que se dedica a atividade de, 

intencionalmente, criar condições de desenvolvimento de condutas 

desejáveis, seja do ponto de vista do indivíduo seja do ponto de vista 

do grupamento humano. 
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Tal intencionalidade deve ultrapassar a compreensão do que é ensinar. 

E ao dialogar com Freire (1996, p. 52), entendemos que “saber ensinar não é 

transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção”. 

O processo educativo é dinâmico e contínuo, Japiassu (1983, p. 17), 

menciona que: 

 

Se temos que ensinar algo a nossos alunos, que lhes ensinemos a 

pensar, que lhes ensinemos a aprender, a se construírem e a se 

reconstruírem, a fazerem perguntas e a questionarem o já sabido. 

Porque constitui tarefa do educador provocar nos alunos 

desequilíbrios, espírito de busca, sede de descobertas. 

 

Dessa forma, o processo educativo mediado pelo preceptor, deve ser 

encarado como um espaço de construção de conhecimentos, de discussão, de 

troca, de novos questionamentos diante das situações reais do dia a dia e,  de 

como adotar uma atitude crítica sobre a prática.   

 

5.1.2 A Preceptoria como Atividade Pedagógica e o Preceptor Ideal  

 

Duas categorias fizeram parte deste eixo direcionador. São elas: 

 

Quadro 7 – Categorias   emergentes do eixo direcionador “A Preceptoria 

como Atividade Pedagógica e o Preceptor Ideal”. 

                             CATEGORIA 

 Reconhecimento da preceptoria como atividade 

pedagógica 

 Características do preceptor ideal 

 

 

A categoria Reconhecimento da preceptoria como atividade 

pedagógica obteve 22 UR, e foi constituída por falas que representam a 
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relação do preceptor com a atividade de ensino exercido nos cenários de 

prática. 

 

 “Acho que a preceptoria é uma atividade pedagógica e todos nós 

deveríamos estar engajados nessa atividade com esse compromisso 

 a”. UR45 (P3) 

 

A relação existente entre preceptoria e a ação pedagógica do preceptor 

ganha importância, ao considerarmos a diversidade e amplitude do processo 

ensino-aprendizagem em cenários formativos no SUS. 

O ensino em cenários reais do sistema de saúde, demanda 

compreensão das práticas a serem desenvolvidas, e uma postura indagadora 

por parte do preceptor frente aos desafios da prática educativa. 

Para Mohr (2011), o cuidar encerra também o educar, a adequada 

formação e a reflexão pedagógica tornam-se indispensáveis a esse 

profissional/preceptor. 

Como afirma Almeida (2012, p. 108), “os fundamentos pedagógicos e 

didáticos articulam-se como pano de fundo para a gestão das relações dos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem com os 

conhecimentos em estudo e com a sociedade”. 

Para o preceptor que se encontra na dimensão dos serviços de saúde, 

sua atuação na preceptoria requer um gerenciamento das ações relativas ao 

tripé ensino-aprendizagem-assistência, bem definidas e de acordo com a 

proposta apresentada no projeto político pedagógico do programa. 

Dessa forma, é essencial que o preceptor demostre interesse e 

compromisso com a atividade e com seu residente. Isso ficou bem explicito na 

análise da seguinte fala: 

 

“Penso que o preceptor precisa ser responsável, ele precisa saber qual 

é o papel dele, ele precisa ter embasamento tanto teórico, como prático 

para poder acompanhar os residentes”. UR87 (P9) 
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De fato, fica evidente que o preceptor exerce papel fundamental no 

processo de formação em saúde, pois compete a ele estabelecer um elo entre 

a academia, o serviço  e o usuário do SUS.  

Quanto ao que dispõe as diretrizes da Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) e da Coordenação da 

Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU), compete ao preceptor 

facilitar a integração do residente com a equipe de saúde, usuários, bem como 

com estudantes dos diferentes níveis de formação profissional na  saúde que 

atuam no campo de prática (BRASIL, 2012). 

Nesse sentido, emergiu a categoria Características do preceptor 

ideal que foi composta de 16 UR. Essa categoria destaca não só a capacidade 

técnica, mas capacidades relativas ao saber conviver.  Destaco as seguintes 

características: 

 

 “O ideal é ter paixão por aquilo que ele faz”. UR82 (P5) 

“mas o preceptor ideal acho primeiro tem que amar muito o que ele faz”. 

UR83 (P5) 

 

Para Freire (1996, p. 161), “é digna de nota a capacidade que tem a 

experiência pedagógica para despertar, estimular e desenvolver em nós o 

gosto de querer bem e o gosto da alegria sem a qual a prática educativa perde 

o sentido”. 

Tornar a prática de preceptoria como algo prazeroso e significativo, 

provoca nos atores envolvidos, a consciência de que o ensinar e o aprender 

estão constantemente se modificando, e caberá ao preceptor e seu residente, 

tornarem essas experiências, em novos caminhos para intervir sobre a 

realidade.  

Luckesi (1984, p. 30) constata que “com imaginação e 

comprometimento afetivo-ideológico e uma constante meditação sobre a sua 

prática, o educador conseguirá encontrar os meios para atingir os fins”. 

Freire (2011, p. 36), considera que “não há educação sem amor. O 

amor implica luta contra o egoísmo. Quem não é capaz de amar os seres 

inacabados não pode educar”. 
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Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem para ser efetivo, e 

inovador, o preceptor juntamente com seus educandos/residentes devem 

buscar um novo sentido, novas inquietações para alcançarem a capacidade de 

criarem redes de conhecimentos  e possibilidades de transforma a realidade.   

 

 

5.1.3 A Educação Permanente em Saúde e o Aprimoramento da 

Preceptoria 

 

Faz parte desse eixo, a seguinte categoria: 

 

Quadro 8 – Categoria emergente do eixo direcionador “A Educação 

Permanente em Saúde e o Aprimoramento da Preceptoria” 

                                 CATEGORIA 

 A importância da Educação Permanente em Saúde – EPS na 

formação dos preceptores e residentes 

 

 

A categoria Importância da Educação Permanente em Saúde na 

formação dos preceptores e residentes obteve 20 UR e revelou que a 

prática vivenciada no dia a dia dos serviços de saúde, irão nortear as 

estratégias e propostas para uma educação permanente efetiva. 

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho 

e da Educação na Saúde, definiu a política nacional de EPS como 

“aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 

quotidiano das organizações e ao trabalho” (BRASIL, 2004). 

Em 2004, a Portaria GM nº 198, de 13/02/2004, institui a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), com a proposição de 

transformar e qualificar as práticas de formação, atenção, gestão, controle 

social/participação popular; a organização dos serviços de saúde e os 

respectivos processos de trabalho; as práticas pedagógicas de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores de saúde. 
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Neste sentido, a PNEPS foi instituída diante um grande desafio: romper 

com a lógica da repetição e fragmentação dos cursos de capacitação 

desenvolvidos, de forma vertical e programática, gerando uma nova alternativa 

de espaço na construção do conhecimento na atenção à saúde. Assim, 

concebe-se uma estratégia de reestruturação dos serviços, a partir da análise 

dos determinantes sociais e econômicos, mas, sobretudo de valores e 

conceitos dos profissionais. Propõe transformar o profissional em sujeito, 

colocando-o no centro do processo ensino-aprendizagem. 

A Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, recomendou a 

implantação dos Polos de Educação Permanente em Saúde – PEPS com o 

objetivo de fortalecer a EPS no âmbito nacional. 

A EPS no contexto da residência em saúde, tem como objetivo integrar 

a prática dos profissionais do serviço, e a produção de novos saberes, com 

ênfase na transformação dos processos de trabalho. Para isso, os preceptores 

e residentes devem ser envolvidos, e reconhecidos como agentes de 

mudanças nos cenários de formação no SUS. 

 

“a educação permanente, ela é importante pra que você possa qualificar 

esse ensino-aprendizagem. Pra que você possa colaborar da melhor 

forma, de uma forma [...] mais cientifica, de uma forma acadêmica, não 

só com a experiência profissional”. UR57 (P3) 

 

Outras características citadas pelos preceptores e que reforçam a 

importância da EPS são: está sempre pesquisando, está atualizado, está 

estudando sempre. 

Em um estudo realizado com preceptores de programas de residência 

médica em pediatria, Wuillaume e Batista (2000) tiveram resultados 

semelhantes, revelando que a preceptoria além do compromisso com processo 

de formação de futuros profissionais da saúde, deve adotar uma prática que 

favoreça a consolidação da educação permanente nos espaços de formação 

do SUS.   

É nesse sentido, que a EPS provoca um movimento em direção à 

melhoria da formação e, consequentemente, para o fortalecimento do SUS. 

Possibilitando  ainda o desenvolvimento de pessoal e de instituições da área da 

saúde (BRASIL, 2005). 
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A EPS deve acontecer no cotidiano das pessoas e das organizações, a 

partir da realidade vivida pelos atores envolvidos, tendo os problemas do dia a 

dia e as experiências como base de interrogação e mudança (BRASIL, 2005). 

Ao analisar o projeto pedagógico do programa de residência, a 

educação permanente é colocada como uma alternativa de qualificação e 

atualização  dos profissionais envolvidos diretamente no programa. 

No discurso de alguns preceptores é possível observar a complexidade 

da EPS nos processos de trabalho e de ensino-aprendizagem presentes no 

cotidiano das práticas em saúde:  

 

 “Porque a educação permanente ela vai  a ali no dia a dia  a, tanto da 

instituição do ponto de vista evolutivo, como de necessidade acadêmica 

pra conseguir enxergar  a, e daí ela vai conseguir elencar aquilo que o 

profissional  a mais precisando na sua capacitação e isso vai englobar 

o preceptor” UR58 (P4) 

 

Franco (2007, p. 433) faz uma relação da gestão do SUS e os fluxos da 

EPS, e constata que:  

 

O SUS pela dimensão e amplitude que tem, a capilaridade social e a 

diversidade tecnológica presente nas práticas dos trabalhadores, 

aparece na arena dos processos educacionais de saúde como um 

lugar privilegiado para o ensino e aprendizagem, especialmente os 

lugares de produção da saúde, o “chão de fábrica” do SUS, lugar rico 

de ação criativa dos trabalhadores e usuários. Educar “no” e “para o” 

trabalho é o pressuposto da proposta de Educação Permanente em 

Saúde. 

 

O processo formativo de preceptores e residentes acontece nos 

territórios de abrangência do SUS. São cenários diversos e singulares que 

constituem a complexa rede de atenção à saúde. Logo, é essencial que a EPS 

proposta como diretriz do Plano Nacional de Saúde e pelas DCNs da área da 

saúde aconteça plenamente no cotidiano das instituições.   

Para Ceccim (2005, p. 976), a EPS constitui estratégia fundamental às 

transformações do trabalho no setor para que venha a ser lugar de atuação 

crítica, reflexiva, propositiva, compromissada e tecnicamente competente. 
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Podemos observar na representação do quadrilátero da educação permanente 

em saúde.  

 

Figura 1 – Quadrilátero da Educação Permanente em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fonte: Ceccim e Ferla, 2005 

 

Por outro lado, para que a EPS seja elemento potencializador de 

aprimoramento do PRMS, é prioritário que ocorra a integração ensino-serviço, 

de modo descentralizado, ascendente e transdisciplinar, ou seja, em todos os 

locais, envolvendo vários saberes (ALBUQUERQUE et al, 2008). 

 

5.1.4 A Preceptoria e a Articulação Teórico/Prática 

 

Esse eixo é representado pela seguinte categoria: 

 

Quadro 9 – Categoria emergente do eixo direcionador “A Preceptoria e a 

Articulação Teórico/Prática”. 

CATEGORIA 

 A importância da articulação teoria e prática no Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde 
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Essa categoria obteve 17 UR e surgiu em virtude do que foi 

apresentado no discurso de alguns preceptores, afirmando que ainda há um  

distanciamento entre academia e o serviço.  

Tal fragilidade compromete um dos eixos do programa que é a 

integração ensino-serviço-comunidade. 

 

“[...] mas acho que tem algumas dificuldades de logística, de estrutura 

que impedem essa união mesmo entre a teoria e a prática e eu sinto 

muito assim a questão do distanciamento que a gente tem da academia 

[...]” UR64 (P2) 

 

A articulação teoria e prática no contexto da formação em saúde prevê 

a necessidade de integração entre os serviços de saúde e as Instituições de 

Ensino Superior (IES).  

Essa necessidade reflete o quanto o processo educativo depende de 

espaços de aprendizagem considerados privilegiados, e que permitam a 

transformação e consolidação dos modelos de atenção à saúde, pautados 

pelos valores do SUS (ALBUQUERQUE, 2008). 

Batista (2005, p. 286), em uma análise sobre o desenvolvimento 

docente na área da saúde, reforça que: 

 

O modelo de ciência que tem como referencial a 

compartimentalização do conhecimento em disciplinas, fragmentando 

o saber e estabelecendo dicotomias em torno das relações entre 

teoria e prática, razão e emoção, pensar e fazer, parece estar sendo 

abandonado por não atender mais às demandas da sociedade e da 

própria comunidade científica. 

 

É evidente que para atender às demandas da sociedade, da saúde e 

da formação, não basta apenas a transmissão de informações, mas permitir 

que a interação entre sujeito e objeto proporcionem possibilidades de 

conhecer, interrogar, duvidar e de atuar no mundo (BATISTA, 2005). 

As diretrizes curriculares nacionais dos cursos da área da saúde 

recomendam a ampliação e a (re)significação do trabalho em equipe e a 

produção coletiva como estratégias para adequar a formação dos futuros 

profissionais aos cenários de atuação (RUIZ-MORENO, 2014). 
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Ao considerar o trabalho em equipe e a produção coletiva como 

elementos dinâmicos e necessários ao processo ensino-aprendizagem, a 

integração ensino-serviço passa a ser dispositivo para a transformação das 

práticas profissionais e da organização do trabalho em saúde. 

Como evidenciam Cavalheiro e Guimarães (2011), a prática 

pedagógica, nos cenários reais do SUS, pressupõe o encontro de diferentes 

atores (gestores, profissionais, docentes, discentes e usuários), para que haja 

a construção de projetos compartilhados, a fim de atender as necessidades da 

academia e serviço. 

Além disso, Ruiz-Moreno (2014, p. 95), defende que: 

 

A implementação de propostas educativas inovadoras que incluam o 

diálogo, a construção coletiva de conhecimentos e a parceria, 

contribui no desafio de formar cidadãos solidários, participativos e 

comprometidos com as mudanças pessoais, institucionais e sociais 

que nossa realidade demanda. 

 

Dessa forma, o processo de preceptoria não deve acontecer de forma 

isolada, mas incluir a participação efetiva dos profissionais do serviço, 

docentes, usuários e residentes para minimizar a dicotomia entre o ensino e a 

produção do cuidado em saúde. 

Nessa perspectiva, os Ministérios da Educação e da Saúde nos últimos 

anos implementou diferentes políticas de educação, buscando reduzir a 

distância entre ensino e a realidade. 

Programas como o Pró-Saúde, Residências Multiprofissionais, PET-

Saúde, Telessaúde Brasil Redes, UNA-SUS, entre todos os vigentes no país, 

levam o Estado, a Academia, e os serviços a um grande desafio: construir 

políticas que fortaleçam e qualifiquem a formação de recursos humanos de 

saúde. 

Tais iniciativas empreendidas pelos Ministérios da Saúde e da 

Educação integram um rol de políticas indutoras da formação em saúde, no 

sentido de aproximar o ensino com a realidade dos serviços de saúde. 
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5.2. Escala Atitudinal do Tipo Likert 

 

O instrumento atitudinal foi aplicado a uma população de 50 

profissionais e consistiu de 22 asserções, randomizadas por quatro dimensões:  

 

 Preceptoria como fator contributivo para o processo de 

formação em saúde,  

 Formação do preceptor e as competências para o exercício 

da preceptoria,  

 A articulação da teoria/pratica na atividade de preceptoria no 

Programa de RMPS,  

 Características do preceptor ideal. 

 

Foram considerados os seguintes eixos de análise:  

 

 Gênero com duas opções de resposta;  

 Faixa etária com a constituição de três grupos sendo um de 20 

até 25 anos, outro de 26 até 31 anos, e por fim 32 anos ou mais; 

 Tempo de atuação no Programa com três grupos sendo de 2 até 

5 anos, de 6 até 9 anos ou se não atuou no programa 

 Identificação Profissional: preceptor, residente – R1 ou residente – 

R2;  

 Tempo de formação com três faixas de agrupamento sendo de 2 

a 7 anos, 8 a 22 anos e 23 anos ou mais.  

 Categoria profissional: psicologia, nutrição, fisioterapia, farmácia, 

enfermagem, educação física e assistente social.  

 

A Tabela 1 apresenta a distribuição da população de acordo com os 

eixos de análise. 

 

Tabela 1 – Resultado da distribuição da população de acordo com 

eixos de análise da dissertação “O Papel Docente do Preceptor no Programa 

de Residência Multiprofissional em Saúde”, Manaus, 2016. 
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Eixos Opções de respostas Quantidade % 

Faixa Etária 

De 20 até 25 anos 11 22% 

De 26 até 31 anos 21 42% 

32 anos ou mais 18 36% 

Gênero 
Feminino  41 82% 

Masculino 9 18% 

Tempo de 
atuação no 
Programa 

De 2 até 5 anos 9 18% 

De 6 até 9 anos 8 16% 

Não atuou no Programa 33 66% 

Sujeito 

Preceptor 17 34% 

Residente – R1 21 42% 

Residente – R2 12 24% 

Categoria 
profissional 

Psicologia 5 10% 

Nutrição 8 16% 

Fisioterapia 8 16% 

Farmácia 8 16% 

Enfermagem 13 26% 

Educação Física 3 6% 

Assistente Social 5 10% 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 

5.2.1. Validação Estatística 

O instrumento foi validado quanto à dispersão das asserções e a seguir 

quanto à confiabilidade. 

 

Análise da Validação das Asserções 

Esta análise visa assegurar que houve dispersão mínima de respostas 

entre os respondentes em relação à escala atitudinal proposta, que existe 

consistência entre pontuação baixa na asserção e pontuação total baixa no 

instrumento e vice-versa. Esta análise foi feita utilizando-se o recurso 

estatístico do cálculo do coeficiente de correlação linear (r), uma vez que, como 

se pode observar na fórmula abaixo, (x) refere-se à resposta do respondente 

na asserção em análise e (y) refere-se à pontuação total do respondente no 

instrumento. 

 



61 
 

 

 

O valor de (r) é calculado para todas as asserções na simulação da 

primeira administração, visando à sua depuração com a eliminação das 

asserções com correlação linear inferior a 0,30. Na sequência, o valor de (r) é 

calculado novamente no que se denomina segunda administração, levando-se 

em consideração apenas as asserções validadas na primeira administração, 

envolvendo todos os instrumentos respondidos. Caso alguma asserção ainda 

apresente correlação linear inferior a 0,20, essa deve ser eliminada do cômputo 

final de pontos por respondente. Associa-se à escala atitudinal de concordância 

plena e discordância plena, com termos intermediários, inclinado a concordar 

ou inclinado a discordar, uma escala numérica de intervalo constante que, 

neste caso, será de 4, 3, 0, 2, 1, ou 1, 2, 0, 3, 4, dependendo do fato de a 

asserção ser favorável ou desfavorável, visando possibilitar a aplicação de 

estatística paramétrica, cálculo das médias e coeficientes de correlação linear 

(r). 

Na tabela 2 podemos ver os resultados da média de cada asserção na 

primeira e segunda administração e sua média geral.  

 

Tabela 2 - Resultado das correlações das asserções para a primeira e 

segunda administração, da dissertação “O Papel Docente do Preceptor no 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde”, Manaus, 2016. 
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1ª 
Administração 

2ª 
Administração 

Asserção Média Correlação 1 Correlação 2 

A1 3,80 0,52 0,63 

A2 3,66 0,36 0,39 

A3 3,30 0,53 0,62 

A4 3,84 0,39 0,38 

A5 3,32 0,52 0,58 

A6 3,62 0,30 0,28 

A7 3,82 0,36 0,30 

A8 3,64 0,46 0,37 

A9 3,20 0,61 0,68 

A10 3,74 0,32 0,24 

A11 3,82 0,22 - 

A12 3,90 0,13 - 

A13 3,22 0,41 0,47 

A14 2,56 0,00 - 

A15 3,50 0,70 0,69 

A16 3,92 0,36 0,25 

A17 3,62 0,36 0,43 

A18 3,88 0,11 - 

A19 3,86 0,32 0,30 

A20 3,86 0,35 0,40 

A21 3,76 0,40 0,38 

A22 3,84 0,26 - 

Nº de Asserções Validadas 17 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Primeira Administração 

O coeficiente de correlação linear calculado é uma medida resumo de 

como é a relação, de uma forma geral, entre a pontuação de cada um dos 

respondentes naquela asserção e sua pontuação total no instrumento.  

Após a primeira administração foram eliminadas 5 asserções e validadas 

as restantes. Uma vez eliminadas as asserções não validadas, foi realizada 

uma nova administração com as asserções restantes e a média geral foi 

recalculada. 
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Segunda Administração 

Na segunda administração não foram perdidas asserções. É 

importante, ressaltar, que estes dados revelam a excelente qualidade da 

validação de conteúdo, com asserções construídas de forma clara, objetiva 

proporcionando uma percepção entre os respondentes bastante consistente. 

Esta metodologia prevê como aceitável para critério de validação uma 

perda (não validação) de 30% a 40% das asserções, neste caso, de 7 a 9 

asserções. Nesta pesquisa tivemos uma perda de 5 asserções o que configura 

um percentual de 22,73%. Assim, das 22 asserções, 17 foram validadas. 

Tabela 3 - Resultado das médias das asserções validadas da 

dissertação “O Papel Docente do Preceptor no Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde”, Manaus, 2016. 

Asserções - 
Média Geral 

  

 Asserções não 
validadas - 
Média Geral 

  

Asserções 
validadas - 
Média Geral 

Asserção Média   Asserção Média   Asserção Média 

A1 3,80   A11 3,66   A1 3,80 

A2 3,66   A12 3,30   A2 3,66 

A3 3,30   A14 3,32   A3 3,30 

A4 3,84   A18 3,64   A4 3,84 

A5 3,32   A22 3,20   A5 3,32 

A6 3,62   Média 3,42   A6 3,62 

A7 3,82         A7 3,82 

A8 3,64         A8 3,64 

A9 3,20         A9 3,20 

A10 3,74         A10 3,74 

A11 3,82   

  

  A13 3,22 

A12 3,90   
  

  A15 3,50 

A13 3,22   
  

  A16 3,92 

A14 2,56   
  

  A17 3,62 

A15 3,50   
  

  A19 3,86 

A16 3,92   
  

  A20 3,86 

A17 3,62   
  

  A21 3,76 

A18 3,88   
  

  Média 3,63 

A19 3,86   
  

   A20 3,86   
  

   A21 3,76   
  

   A22 3,84   

 
 

   Média 3,62   

 
 

   Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 4 - Resultado da dispersão das asserções validadas, da 

dissertação “O Papel Docente do Preceptor no Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde”, Manaus, 2016. 

 

Nº de asserções 
validadas 

17 

Dispersão 0,61 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Entretanto é importante destacar que neste tipo de instrumento 

podemos ter consensos positivos ou negativos, o que indica falta de dispersão 

e por este motivo, implica em descarte da referida asserção do ponto de vista 

estatístico. Contudo do ponto de vista qualitativo, essa situação pode revelar 

aspectos importantes sobre a percepção envolvida, apontando para acertos a 

serem mantidos bem como para inadequações a serem corrigidas. Por este 

motivo é fundamental que a mesma seja avaliada qualitativamente. 

No Gráfico 3 podemos evidenciar esta situação junto as cinco 

asserções descartadas por consensos positivos.   

 

GRÁFICO 3 - Valores das médias das asserções não validadas na 

primeira administração, da dissertação “O Papel Docente do Preceptor no 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde”, Manaus, 2016. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

As asserções 11, 12, 18 e 22 afirmaram respectivamente que: “A 

Educação Permanente em Saúde – EPS é uma ferramenta fortalecedora do 

processo de integração teoria e prática na preceptoria”; “O preceptor ideal deve 

ter a capacidade de estabelecer um bom relacionamento interpessoal com 

seus alunos e a equipe”, “O preceptor deve ser estimulado a reconhecer a 

identidade profissional do grupo com quem está atuando” e “O preceptor ideal 

deve ser disponível e acessível para com seus alunos” todas com 4 pontos 

para a concordância plena – CP.  

Os respondentes mostram-se inclinados à concordância evidenciando 

uma sintonia com os pressupostos apontados para os Programas de 

Residências Multiprofissionais bem como quanto a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde – PNEPS. 



66 
 

Os Programas de Residência Multiprofissional devem ser construídos 

de modo a proporcionar o desenvolvimento dos núcleos específicos de saberes 

e práticas de cada profissão na área e também o campo do cuidado, que é 

comum a todas as profissões da saúde.  

Além disso, a modalidade residência deve ser considerada como 

espaço de transformação para os trabalhadores que compõem os cenários de 

ensino-serviço, articulado como dispositivo da educação permanente 

fortalecendo os princípios da integralidade do cuidado e do trabalho em equipe 

interdisciplinar (BRASIL, 2006). 

Nesse sentido, a ação da PNEPS pauta-se pela construção de 

conhecimentos baseados em uma vinculação horizontal, intersetorial e 

interdisciplinar. Esta prioriza a relação ensino-aprendizagem movida pelo 

debate crítico no cotidiano dos serviços de saúde, problematizando a realidade 

concreta (SARRETA, 2009).  

Enquanto isso, a asserção A14 sustentou que “O preceptor na RMPS 

não participa do planejamento pedagógico do Programa desenvolvido pela 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM e foi atribuído 1 ponto a 

concordância plena e os respondentes postaram-se inclinados à discordar, fato 

positivo evidenciando o reconhecimento da desejável e necessária participação 

do preceptor no planejamento pedagógico do curso.  

 

 

Análise de Confiabilidade 

 

O coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach, 1951) é um dos métodos 

comuns de análise de confiabilidade e é utilizado para medir a consistência 

interna de um instrumento. O valor do alfa de Cronbach baseia-se nas 

variâncias e covariâncias dos itens e pode ser obtido a partir da seguinte 

fórmula: 
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Em que  = número de itens; = variância do item  e = variância 

total do instrumento, dada pela variância da soma dos itens. 

O valor assumido pelo alfa de Cronbach varia entre 0 e 1, sendo que 

quanto mais próximo de 1 maior a confiabilidade do instrumento em questão. 

De acordo com George & Mallery (2003), podemos tomar como base os 

seguintes valores: α ≥ 0,9 excelente;  bom;  

aceitável;  questionável,  pobre e α< 0,5 

inaceitável. 

 

A Tabela 5 apresenta o valor do alfa de Cronbach para o instrumento 

analisado. Como podemos observar, o valor é igual a 0,748. Levando em conta 

os critérios de George & Mallery (2003), temos que a confiabilidade obtida é 

aceitável. Com a finalidade de verificar se a remoção de algum item melhoraria 

a confiabilidade do instrumento, calculamos os valores para o alfa com a 

remoção de cada item, um de cada vez (Tabela 6). Por meio dos valores 

apresentados, constatamos que a variação do alfa é pequena, indicando que 

não há necessidade de remover nenhum item. 

 

 

 

Tabela 5 – Medida de confiabilidade 

 

 

Alfa de Cronbach Número de itens 

0,748 17 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 6 – Medida de confiabilidade com a remoção de cada item 

 

 

Item Alfa de Cronbach para item deletado 

Q1 0,719 

Q2 0,740 

Q3 0,722 

Q4 0,740 

Q5 0,726 

Q6 0,751 

Q7 0,744 

Q8 0,742 

Q9 0,710 

Q10 0,749 

Q13 0,740 

Q15 0,709 

Q16 0,746 

Q17 0,739 

Q19 0,744 

Q20 0,738 

Q21 0,740 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

Assim, após a validação estatística do instrumento obtivemos a Tabela 

7 que nos mostra as dimensões e suas respectivas asserções validadas. 

 

Tabela 7 - Apresentação das dimensões com suas asserções 

validadas e suas médias finais para as asserções validadas da dissertação “O 

Papel Docente do Preceptor no Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde”, Manaus, 2016. 

 

 

 

 

 



69 
 

Dimensões 
Assertivas 

iniciais 
Assertivas 
validadas 

Média 

Dimensão 01: Preceptoria como 

fator contributivo para o processo 

de formação em saúde 

1, 5, 9, 13, 17 1, 5, 9, 13, 17 3,43 

Dimensão 02: Formação do 

preceptor e as competências para 

o exercício da preceptoria 

2, 6, 10, 14, 18 2, 6, 10 3,67 

Dimensão 03: A articulação da 

teoria/pratica na atividade de 

preceptoria no Programa de RMPS 

3, 7, 11, 15, 

19, 21 
3, 7, 15, 19, 

21 
3,65 

Dimensão 04: Características do 

preceptor ideal 

4, 8, 12, 16, 

20, 22 
4, 8, 16, 20 3,82 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

As interpretações dos resultados na escala utilizada na pesquisa 

pautaram-se pelos seguintes intervalos de média: 

 De 1 a 1,99 pontos - Percepção ruim exigindo mudanças à curto 

prazo 

 De 2 a 2,99 pontos – Percepção razoável exigindo mudanças a 

médio prazo 

 De 3 a 4 pontos – Percepção boa, indicando assertividade quanto 

ao objeto pesquisado. 

 

Como podemos observar as médias das dimensões do estudo ficaram 

numa zona de conforto, ou seja, de 3 a 4 pontos conforme vemos no Gráfico 2. 

 

GRÁFICO 4 - Perfil Geral Atitudinal por Dimensão da dissertação “O 

Papel Docente do Preceptor no Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde”, Manaus, 2016. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

No gráfico 4 temos as médias das 4 dimensões onde podemos 

observar uma boa percepção dos respondentes frente as mesmas.  

Observamos que a dimensão D-4 “Características do preceptor 

ideal” foi a melhor avaliada com 3,82 pontos seguida da dimensão D-2 

“Formação do preceptor e as competências para o exercício da 

preceptoria”, com 3,67 pontos. A dimensão D-3 “A articulação da 

teoria/prática na atividade de preceptoria no Programa de RMPS” teve 

3,65 pontos e por último a dimensão D-1 “Preceptoria como fator 

contributivo para o processo de formação em saúde”, com 3,43 pontos. É 

fundamental ressaltar que todas ficaram numa zona de conforto, ou seja, no 

intervalo de pontuação entre 3 a 4 pontos. 

A seguir, passaremos a apresentação com consequente discussão dos 

dados encontrados em cada dimensão. 

Podemos perceber que a dimensão D1 – Gráfico 5 “Preceptoria como 

fator contributivo para o processo de formação em saúde” ficou numa zona de 
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conforto com 3,43 pontos e foi composta pelas asserções A1, A5, A9, A13 e 

A17 todas com 4 pontos para a CP. 

 

GRÁFICO 5 - Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas 

pertencentes à Dimensão 1 “Preceptoria como fator contributivo para o 

processo de formação em saúde”, Manaus, 2016. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Respectivamente foi afirmado que: na asserção A1 “Os conhecimentos 

(teóricos e práticos) construídos ao longo da RMPS contribuem para a 

qualificação da formação em saúde”, A5 “Os residentes são estimulados pelos 

preceptores a desenvolverem uma visão crítica e reflexiva sobre a qualidade do 

cuidado prestado”, A9 “A preceptoria é reconhecida pelos residentes e 

preceptores como uma atividade pedagógica”, A13 “Priorizar os determinantes 

de saúde e os condicionantes biológicos e sociais da doença faz parte dos 

eixos defendidos pelo Programa RMPS da UFAM”, A17 “A preceptoria é uma 
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forma de ensino que fortalece os conceitos de Rede de Atenção, cuidado 

integral a partir da realidade que está inserida”. 

Esta dimensão revelou uma compreensão bastante adequada entre a 

população pesquisada quanto aos pressupostos defendidos pelo Programa 

RMPS da UFAM, pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 

Saúde (CNRMS) e da Coordenação da Comissão de Residência 

Multiprofissional (COREMU).  

Ambos os documentos apontam para o caráter formador na 

perspectiva crítica e reflexiva em saúde e estes “espaços” são reconhecidos 

como pedagógicos, ou seja, espaços favorecedores de construção de 

conhecimento. Evidentemente a consequência deste norteamento é a 

qualificação do cuidado compreendido como o resultado da intervenção nas 

múltiplas dimensões humanas. Por último, dois importantes aspectos do SUS 

foram também reconhecidos pelos respondentes que é a perspectiva do 

trabalho em Rede e a necessária compreensão dos determinantes de saúde e 

os condicionantes biológicos e sociais da doença. 

Como enfatizam Carvalho e Buss (2012, p. 121): 

 

A luta contra a doença e a busca da saúde saíram do âmbito privado 

de vidas individuais e do emprego empírico de conhecimentos 

primitivos. Hoje mobilizam progressivamente refinados saberes, 

produzem e distribuem em larga escala conhecimentos científicos e 

tecnológicos, em busca de desvendar os complexos processos 

biológicos e sociais envolvidos. 

 

A elaboração e implementação do projeto político pedagógico do 

programa de residência multiprofissional em saúde RMPS da UFAM, 

considerou a lógica de redes de atenção à saúde e gestão do SUS. 

Em função disso previu cenários de formação para discussão e 

enfrentamento dos complexos processos envolvidos, principalmente, no que se 

refere ao atendimento dos princípios e diretrizes do SUS. 

A Rede de Atenção à Saúde tem como proposta melhorar a qualidade 

da atenção, a qualidade de vida das pessoas usuárias, os resultados sanitários 

do sistema de atenção à saúde, a eficiência na utilização dos recursos e a 

equidade em saúde (MENDES, 2011). 
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Dessa forma, cabe ao programa de residência multiprofissional em 

saúde desenvolver e adotar diretrizes baseadas em ações inovadoras e com 

movimentos que busquem mudanças na formação dos profissionais residentes 

por meio do contato com  a realidade assistencial e social (PPP da RMPS, 

2009). 

Campos e Amaral (2007, p. 858) em um estudo que discute e propõe 

um modo alternativo para organizar a atenção aos usuários dos serviços de 

saúde, afirmam que “as diretrizes para a prática de uma clínica compartilhada 

implicam, que se pratique a co-gestão entre profissionais e dirigentes. De fato, 

o trabalho em equipe interdisciplinar não se dá sem a presença de arranjos 

organizacionais que o sustentem”. 

 

Assim algumas questões devem ser destacadas na dimensão D-1: 

 A construção teórica e prática desenvolvida na RMPS da UFAM 

qualifica a formação em saúde; 

 O Programa estimula seus residentes para uma postura crítica e 

reflexiva sobre o cuidado prestado; 

 Há o reconhecimento da preceptoria como uma atividade 

pedagógica entre os preceptores e residentes; 

 A RMPS da UFAM defende os determinantes de saúde e os 

condicionantes biológicos e sociais da doença; 

 Os conceitos de rede e da integralidade são reforçados na RMPS da 

UFAM.  

 

Passaremos a análise das asserções que compuseram a dimensão 2, 

conforme mostra o gráfico 6. 

 

Na asserção A2 sustentou-se que “Trabalhar em equipes 

multiprofissionais, atuando de maneira colaborativa é um dos aspectos 

defendidos pelo Projeto Político Pedagógico – PPP da RMPS e CNRMS”, com 

4 pontos para CP e os respondentes mostraram-se inclinados à concordar.   
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GRÁFICO 6 - Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas 

pertencentes à Dimensão 2, “Formação do preceptor e as competências para o 

exercício da preceptoria”, Manaus, 2016. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observamos um consenso entre os respondentes quanto ao trabalho 

em equipe como facilitador da sistematização do cuidado e fortalecimento do 

trabalho interprofissional. A prática colaborativa é defendida pela OMS como 

uma ferramenta inerente ao trabalho interprofissional (OMS, 2010). 

Na asserção A6 afirmou-se que  “O preceptor deve ser estimulado a 

desenvolver uma aprendizagem problematizadora, com contextualização, por 

meio de metodologias ativas de ensino/aprendizagem”.  

A literatura (FREIRE, 1998; CUNHA, 2014; BERBEL, 1999; FREITAS, 

1995) nos mostra o impacto que metodologias ativas podem ter no processo de 

ensino/aprendizagem na atualidade.  

Ao considerar que a graduação dura somente alguns anos, enquanto a 

atividade profissional pode permanecer por décadas e que os conhecimentos e 
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competências vão se transformando velozmente, é essencial pensar em uma 

metodologia para uma prática de educação libertadora, na formação de um 

profissional ativo e apto a aprender a aprender (MITRE et al, 2008). 

Enquanto na asserção A10 defendeu-se que  “Uma qualificação 

pedagógica é fundamental para o processo formativo do preceptor”.  

Observou-se a compreensão dos respondentes quanto à qualificação 

do preceptor para com o processo formativo do educando/residente. 

A inclinação à concordância corroborou com os dados oriundos da 

entrevista com os preceptores e que foram agrupados no eixo direcionador 

intitulado: A preceptoria como atividade pedagógica e o preceptor ideal. 

 

“Acho que a preceptoria é uma atividade pedagógica e todos nós 

deveríamos estar engajados nessa atividade com esse compromisso 

né”. UR45 (P3) 

 

“Porque a preceptoria você trabalha muito com a pedagogia, você 

trabalha muito com ensinar, com educação e do buscar”. UR 52 (P10) 

 

Na dimensão D-2 consideramos relevante ressaltar os seguintes 

aspectos: 

 A multiprofissionalidade e o trabalho colaborativo são reconhecidos 

pelos preceptores e residentes como orientações preconizadas no 

PPP da RMPS bem como na COREMU; 

 Há o reconhecimento entre preceptores e residentes que o processo 

de ensino/aprendizagem da RMPS da UFAM é ativo, 

problematizador e contextualizado; 

 Preceptores e residentes evidenciam que a qualificação pedagógica 

é fundamental para o processo formativo do preceptor.  

 

Passaremos a análise das asserções que compuseram a dimensão 3, 

conforme mostra o gráfico 7. 

 

As asserções A3, A7, A15, A19 e A21 apontaram respectivamente: 

“Um ponto forte do Programa da RMPS é a articulação entre a teoria e a 
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prática desenvolvida pela preceptoria”; “Os cenários de prática são elementos 

fundamentais para a discussão teórica no processo de preceptoria” “A 

articulação da teoria/prática na atividade de preceptoria estimula a tomada de 

decisão e a capacidade de gestão dos residentes”; “A articulação da 

teoria/prática na atividade de preceptoria estimula a qualificação do cuidado” e 

“A articulação da teoria/prática na atividade de preceptoria contribui para a 

compreensão ampliada da realidade de saúde”.  

A discussão sobre a integração ensino-serviço faz-se necessária nos 

cenários/espaço de formação profissional na medida em que o SUS em seu 

artigo 200 propõe a ordenação do processo de formação de recursos humanos 

em saúde à luz da  articulação efetiva e qualificada entre academia e serviço. 

O Ministério da Saúde juntamente com o Ministério da Educação ao 

criar as políticas indutoras da formação em saúde, buscaram por meio do 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 

(PRÓ-Saúde), estimular práticas colaborativas envolvendo as 14 profissões da 

saúde.   

Para além dessa perspectiva, outro aspecto defendido foi o 

desenvolvimento de uma atenção em saúde integral, que abarcasse todas as 

dimensões humanas. Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos da área da saúde recomendam a construção de um perfil acadêmico e 

profissional dentro de perspectivas e abordagens contemporâneas, com vistas 

ao desenvolvimento de competências  e habilidades gerais. Entre elas, destaco 

a competência em gerenciamento e tomada de decisão (BRASIL, 2001). 

 

GRÁFICO 7 - Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas 

pertencentes à Dimensão 3, “A articulação da teoria/pratica na atividade de 

preceptoria no Programa de RMPS”, Manaus, 2016. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

  

Nesse sentido, o eixo direcionador intitulado: A preceptoria e a 

articulação teórico/prática construído na análise de conteúdo das entrevistas, 

também reforça a necessidade de implementar estratégias de mudança dos 

atuais modelos acadêmicos. Ou seja, os respondentes compreenderam que 

essa dimensão revela a adoção de um modelo pedagógico que articule a 

vivência prática e uma efetiva relação de parceria das IES com os serviços de 

saúde, com a comunidade e outros setores da sociedade civil (FERREIRA; 

COTTA; OLIVEIRA, 2009).  

Torna-se necessário ainda, que o preceptor reconheça os espaços 

existentes para formação em saúde, como ambientes de construção, 

intercâmbio e de novas formas de produção do cuidado.  

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde aponta o 

fortalecimento da gestão participativa e da responsabilidade compartilhada, 

com dispositivos que ampliem o exercício do diálogo, integração, participação e 
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a busca de respostas e soluções coletivas para problemas que impedem a 

atenção integral e de qualidade (SARRETA, 2009). 

Como enfatiza Franco (2007), os cenários de produção do cuidado, 

como cenários de produção pedagógica, ressignificam a educação na saúde e 

colocam-na para além da relação ensino-aprendizagem. 

 

Observamos portanto,  os seguintes aspectos de relevância junto a  

dimensão D-3: 

 Há o reconhecimento por parte dos residentes e preceptores da 

RMPS da UFAM sobre a presença da integração teoria/prática; 

 Estes também reforçam a boa integração ensino/serviço ofertada 

pelo Programa; 

 A EPS é vista como um elemento fortalecedor da integração 

teoria/prática; 

 Esse contexto estimula competências previstas nas DCN como 

tomada de decisão e capacidade de gestão dos residentes; 

 Como consequência observa-se a presença da qualificação do 

cuidado bem como a compreensão ampliada da saúde. 

 

 

 Passaremos a análise das asserções que compuseram a dimensão 4, 

conforme mostra o gráfico 8. 

Na asserção A4 buscou-se perceber características essenciais ao 

processo de preceptoria, “O preceptor ideal deve ter competência técnica 

(vivência) e saber ensinar seus residentes”, e isto foi reconhecido 

positivamente pelos participantes.  

Para Lima e Rozendo (2015), o preceptor é um facilitador e mediador 

no processo de aprendizagem e produção de saberes no mundo do trabalho. 

Assume papel fundamental, estimulando os estudantes a problematizarem a 

realidade e agirem para responder as questões cotidianas do ensino/serviço.  
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GRÁFICO 8 - Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas 

pertencentes à Dimensão 4, “Características do preceptor ideal”, Manaus, 

2016. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A asserção A8 afirmou que: “As dificuldades apresentadas pelos 

alunos no processo de ensino e aprendizagem devem ser sempre 

consideradas pelo preceptor ideal”. De fato, é essencial que o preceptor 

conheça seus alunos e respeite a singularidade de cada um.  

De acordo com Freire (1996, p.33):  

 

[...] pensar certo coloca ao professor ou mais amplamente, à escola, 

o dever de não só respeitar as saberes com que os educandos, 

sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes 

socialmente construídos na prática comunitária [...] por que não 

estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes 
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curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 

tem como indivíduos? 

 

 Na asserção 16 defendeu-se que: “Um preceptor ideal deve ser 

necessariamente um profissional ético”, com 4 pontos para CP, revelando um 

consenso positivo pelos participantes. 

 A questão ética permeia todo o aprendizado profissional e, atualmente 

é considerado tema transversal no processo de formação profissional seja qual 

for a área de conhecimento. 

 A atenção com os valores vivenciados pelos estudantes no decorrer 

do processo formativo, deve incluir o planejamento de estratégias que otimizem 

o seu desenvolvimento moral na tentativa de fortalecer a dimensão ética 

profissional (FINKLER et al, 2013). 

 A “prática educativa não é um treinamento técnico. Envolve e respeita 

a natureza do ser humano. E não é possível pensar os seres humanos longe 

da ética, quanto mais fora dela” (FREIRE 1996, p. 37). 

 As DCN da área da saúde propõe que além da formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, o profissional egresso deve estar capacitado para 

atuar com senso de responsabilidade e compromisso social, permeados por 

rigor científico, intelectual e princípios éticos (BRASIL, 2001).  

Na asserção 20 afirmou-se que: “O preceptor ideal deve trabalhar de 

maneira multiprofissional buscando alcançar a interprofissionalidade”, e isto foi 

reconhecido positivamente pelos participantes. Evidentemente, o que 

observamos em nossa realidade brasileira é o trabalho multiprofissional.  

No Brasil, ainda são escassas as experiências envolvendo a 

interprofissionalidade como princípio formativo em saúde (BATISTA, 2012).  

Como proposta de formação, a educação interprofissional vem sendo 

discutida nos últimos trinta anos, com o intuito de estimular o aprimoramento do 

cuidado em saúde por meio do trabalho de equipe (BATISTA, 2012). 

Os sistemas de saúde e educação devem trabalhar em conjunto para 

coordenar as estratégias para a força de trabalho de saúde. Se o planejamento 

da força de trabalho de saúde e a elaboração de políticas estão integrados, a 

educação interprofissional e a prática colaborativa podem ser plenamente 

sustentadas (OMS, 2010).  
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Nesta última dimensão (D-4)  destacamos os seguintes aspectos: 

 A RMPS da UFAM reconhece a centralidade da ética como 

elemento intrínseco do exercício da preceptoria; 

 O preceptor ideal deve ter competência técnica, ou seja, vivência 

bem como qualificação pedagógica; 

 O preceptor ideal deve considerar as dificuldades dos alunos no 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem; 

 O preceptor ideal na atualidade deve trabalhar a partir da 

multiprofissionalidade para  atingir a interprofissionalidade. 
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6. CONSIDERAÇÕES  

 

Neste estudo foi analisado, na percepção dos preceptores e residentes, o papel 

docente dos profissionais envolvidos com a atividade de preceptoria no Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da UFAM. 

Conforme legislação específica compete ao preceptor exercer a função de 

orientador de referência para o residente, no desenvolvimento das atividades práticas 

nos cenários da atenção e gestão em saúde.   

Por meio da análise das entrevistas, foi possível conhecermos à luz dos 

preceptores, o significado de uma preceptoria ideal. Quatro eixos direcionadores 

organizaram o processo da análise de conteúdo, a saber: 

 A relevância da preceptoria para o processo de formação em saúde; 

 A preceptoria como atividade pedagógica e o preceptor ideal; 

 A educação permanente em saúde - EPS e o aprimoramento da 

preceptoria; 

 A Preceptoria e a Articulação Teórico/Prática. 

 

Os preceptores defenderam a centralidade da qualificação técnica e 

pedagógica, para atender às necessidades de formação dos futuros profissionais, 

articulando teoria e prática, com base nas reais necessidades de saúde do usuário e 

comunidade. 

Além disso, é importante considerar que o processo de preceptoria envolve 

uma abordagem cuja  prática valorize a integralidade, o cuidado humanizado e a 

promoção da saúde. Para tal ficou patente a compreensão dos mesmos sobre o caráter 

pedagógico da preceptoria e sua relevância na articulação teórico/prática do 

conhecimento. Vale destacar a adoção acertada da EPS como ferramenta do processo 

de formação desenvolvido.  

As percepções colhidas por meio do instrumento do tipo Likert junto a esses 

preceptores acrescida da participação dos residentes em seu primeiro e segundo ano 

apontaram para uma assertividade no desenho do Programa e entre elas cumpre 

destacar: 
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 A adequada construção teórica e prática desenvolvida como elemento 

qualificador para o processo de formação a partir das necessidades 

apresentadas pelos residentes; 

 O estímulo a uma postura crítica e reflexiva sobre o cuidado prestado pelos 

mesmos; 

 A defesa dos determinantes de saúde e os condicionantes biológicos e 

sociais da doença 

 O estímulo ao desenvolvimento do trabalho em rede numa perspectiva 

integral do cuidado.  

 A opção pela multiprofissionalidade e o trabalho colaborativo como caminho 

para interprofissionalidade em sintonia com o preconizado  no PPP da 

RMPS bem como na COREMU. 

 

A atenção à saúde é inerente a história da humanidade, contudo, sua 

organização, sua sistematização revela os caminhos sociais e as opções políticas 

construídas por nós.  

No Brasil, nosso caminho é marcado por um pouco mais de 25 anos na forma 

de um sistema universal como o SUS, e defendo que compreender essa “juventude” 

seja um aspecto importante no intuito de fortalecê-lo e aprimorá-lo. 

Perkins (1938, p.32), um importante epidemiologista dizia que, 

 

“Saúde é um estado de relativo equilíbrio de forma e função do organismo, que 

resulta de seu ajustamento dinâmico satisfatório às forças que tendem a 

perturbá-lo. Não é um inter-relacionamento passivo entre a matéria orgânica e 

as forças que agem sobre ela, mas uma resposta ativa do organismo no 

sentido do reajustamento”.  

 

Esta definição guarda uma perspectiva contemporânea de grande valia para as 

características que marcam nosso país. 

O Brasil, ainda socialmente desigual, a passos lentos, vem construindo seu 

sistema de saúde. 
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 A Academia tem sido uma parceira deste movimento, contudo, no campo do 

conhecimento em saúde temos aspectos muito específicos que devem ser mais 

discutidos.  

O primeiro deles é que saúde é um direito/dever de características 

multifatoriais, (CAMPOS, 2008); assim, na formação de futuros profissionais de saúde, 

este entendimento deve estar fortemente presente no trabalho docente para além do 

aspecto conceitual, mas como um norte político de entendimento de cidadania.  

Posto isso, podemos depreender que construir conhecimento nesta área é 

compreender que a relevância técnica vem acompanhada da relevância social e 

demanda uma formação profissional mais ampla. 

O segundo aspecto reside na formação pedagógica do corpo docente 

(PERRENOUD et al., 2001; FREIRE, 1998; CUNHA, 2014; ZABALZA, 2010). Com 

frequência, especialmente no campo da saúde, bons técnicos “viram” professores.  

Cada vez mais, esse processo se mostra falho e insuficiente, mas felizmente 

esta constatação tem suscitado a necessidade e exigência da fundamental formação 

pedagógica específica no ensino superior, especialmente no âmbito da graduação 

(BATISTA, 2004; FREITAS, 1995; CUNHA, 2014). 

O processo de ensino/aprendizagem guarda uma transformação que combina 

profundidade e agilidade (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014). Metodologias 

problematizadoras, como demandam esse cenário contemporâneo, exigem 

conhecimento profundo de vários aspectos pedagógicos, como o processo cognitivo e 

as contribuições da avaliação, entre outros.  

Simultaneamente, a adoção de ferramentas metodológicas, como, por exemplo 

a Aprendizagem Baseada em Problemas - PBL e a Metodologia da Problematização 

(BERBEL, 1999), exige do docente, o reconhecimento de seu alunado, cada vez mais 

tecnológico, porém com dificuldades crescentes de encarar o concreto, o “face a face”, 

em um mundo cada vez mais virtual. 

A qualificação da docência no ensino superior configura-se um tema 

contemporâneo e merecedor de discussões no âmbito nacional e internacional.  

Uma formação que tome o campo social da prática educativa e de ensinar 

como objeto de análise, de compreensão, de crítica, de proposição, que desenvolva no 

professor a atitude de pesquisar, como forma de aprender.  
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Este processo requer investimento contínuo das instituições de ensino superior 

em sua formação, nas quais instaure práticas democráticas e participativas de análise, 

de compreensão, de crítica, de proposição de novos “fazeres” institucionais que visem 

tornar o ensino numa conquista para todos os atores envolvidos. 

A formação em saúde no Brasil chama nossa atenção para o aspecto 

continental de nosso país com enormes e profundas desigualdades sociais que 

impactam o padrão de saúde de nossa população.  

Assim, o reconhecimento de que “Brasil” está se falando, quais são suas 

peculiaridades, sua cultura, seu perfil epidemiológico, enfim, a contextualização desse 

conhecimento, em qualquer situação contemporânea de aprendizagem seria relevante, 

mas, evidentemente no nosso país isso toma um vulto muito maior. Portanto, a 

assunção das Diretrizes Curriculares Nacionais em sua plenitude precisa “de fato” ser 

assumida por nossas instituições de ensino superior – IES. 

É preciso transformar programas e estruturas exitosas, como o Pró-Saúde, a 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – CNRMS, entre outros, 

em políticas sólidas de formação de recursos humanos, que, para além dos acertos 

teóricos de nosso SUS, tragam de forma inequívoca as marcas desse sistema. 

Por último reitero que esta pesquisa, feita no Amazonas, um Estado distante, 

com inúmeras dificuldades quanto à fixação de recursos humanos em saúde, 

evidenciou dificuldades, mas também, muitos acertos quanto ao Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal do Amazonas – 

UFAM. 

Acredito ser relevante destacar este quadro, pois o mesmo evidencia um 

trabalho coletivo pautado numa perspectiva de entender a história como possibilidade, 

como superação.    

Possibilidade de erros, de acertos, de confluências na crença mais genuína de 

que o ato de educar, o ato de cuidar em saúde é conseqüência de uma coisa maior; é 

conseqüência de pessoas, de gente que teimosamente, acredita naquilo de mais 

verdadeiro e que nos caracteriza como humanos: a capacidade de acolher, de incluir. 
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APÊNDICE A - Termo de  Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TÍTULO: O PAPEL DOCENTE DO PRECEPTOR NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NA CIDADE DE MANAUS – AMAZONAS. 

Pesquisadora: Sanay Vitorino de Souza 
Orientador (a): Prof. Dra. Beatriz Jansen Ferreira 
A motivação inicial para a realização deste estudo intitulado O PAPEL DOCENTE DO 
PRECEPTOR NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NA 
CIDADE DE MANAUS – AMAZONAS, partiu da minha vivência profissional como preceptor (a) 

atuando no cenário teórico e prático da Residência Multiprofissional em Saúde do Amazonas. 
Pretendo desenvolver esta pesquisa a fim de identificar e analisar o papel docente dos 
profissionais envolvidos com a atividade de preceptoria na Residência Multiprofissional em 
Saúde no Amazonas no Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do 
Amazonas. Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 
estudo. 
Para a execução deste estudo, será realizada uma Entrevista com questões abertas com 

vários participantes, programado para um horário em que haja maior disponibilidade por parte 
dos participantes, em uma sala sem interferências externas, nas dependências do hospital em 
questão. Todos os discursos serão gravados em áudio, para preservar os depoimentos tal 
como eles acontecerem, sem perdas ou alterações no conteúdo.  
Gostaria de garantir que, em qualquer momento, haverá total acesso ao profissional 
responsável pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 
investigadora, Sanay Vitorino de Souza, pode ser encontrada no seguinte endereço: Rua 
Antônio Balbino nº 02, Quadra 07, Conj. Vista Bela e pelos telefones: (92) 98117-0038 e (92) 
98406-5445.  
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – Conj. 14, 
São Paulo – SP, (11) 5571- 1062, FAX: (11) 5539-7162. 
É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo sem qualquer prejuízo. É garantido também que as informações obtidas 
nesta pesquisa serão analisadas e a divulgação destas será feita sem a identificação dos 
entrevistados. Os participantes envolvidos na pesquisa tem o direito de serem mantidos 
atualizados sobre os resultados parciais da pesquisa, tanto quanto estes forem de 
conhecimento do pesquisador. E os dados coletados serão utilizados somente para esta 
pesquisa. Não haverá despesa pessoal para os participantes em qualquer fase do estudo, bem 
como não haverá compensação financeira relacionada a esta participação.  
Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo pesquisador, em relação a minha 
participação no projeto de pesquisa intitulado: O PAPEL DOCENTE DO PRECEPTOR NOS 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NA CIDADE DE 
MANAUS – AMAZONAS, cujo o objetivo é identificar e analisar o papel docente dos 

profissionais envolvidos com a atividade de preceptoria na Residência Multiprofissional em 
Saúde no Amazonas no Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do 
Amazonas. 
Serei convidado a responder algumas questões previamente estipuladas pelo pesquisador, de 
maneira livre com a maior autonomia de opinião. O pesquisador declarou que, por se tratar de 
pesquisa envolvendo seres humanos, sua execução, embora não implique em riscos do ponto 
de vista clínico, pode causar um risco mínimo de desconforto emocional. 
 
Estou ciente e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos dados 
originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas 
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brasileiras ou estrangeiras, contanto que seja mantido em sigilo informações relacionadas à 
minha privacidade, bem como garantido meu direito de receber resposta a qualquer pergunta 
ou esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 
pesquisa, além de que se cumpra a legislação em caso de dano. É possível retirar meu 
consentimento a qualquer hora e deixar de participar do estudo sem que isso traga qualquer 
prejuízo à minha pessoa.  
O termo está sendo disponibilizado em 2 (duas) vias originais, uma para ficar com o 
participante, e outra para ficar com o pesquisador. 
Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu  consentimento, sem ter sido submetido a 
qualquer tipo de pressão ou coação. 
 
 
 
_________________________,______ de ______________________ de 2015. 
 
 
____________________________________________________                    
                          Assinatura do Participante        
 
 
____________________________________________________ 
                         Assinatura do Pesquisador                                                  
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APÊNDICE  B – Roteiro de Entrevista 

 
 
Nº Identificação:____________ 

 

1. Questionário: Caracterização do Perfil do Preceptor 

Nome (Opcional): 

Idade:           anos              Sexo: (   ) F       (   ) M 

Formação: 

Tempo de Formação: 

Titulação: 

Tempo de experiência no exercício da profissão: 

Tempo dedicado à residência: 

 

 

2. Roteiro de Entrevista do Preceptor:  

 

1. Na sua opinião, qual a relevância da ação do preceptor para o processo de formação do 

profissional residente? Quais as competências necessárias? 

   

2. Descreva sua percepção quanto aos pontos positivos e negativos relacionados a sua 

atuação como preceptor no cenário de prática. 

   

3. Você vê a preceptoria como uma atividade pedagógica?   

   

4. Como você vê a educação permanente no desenvolvimento da preceptoria?  

 

5. No desenvolvimento da atividade de preceptoria, como acontece a articulação da teoria 

com a prática? 

 

6.  Na sua opinião, como deveria ser um preceptor ideal? 
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APÊNDICE  C – Instrumento Likert 
 

OBJETIVO 

O objetivo deste levantamento é detectar qual é a sua percepção sobre O papel docente do 

preceptor no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde - RMPS da Universidade 

Federal do Amazonas – UFAM. Trata-se de uma pesquisa realizada no Programa do Mestrado 

Profissional do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – 

CEDESS/UNIFESP. 

Note que não existe resposta certa e errada. O importante é conhecer a sua percepção relativa 

a cada asserção (positiva ou negativa) apresentada. Ao final deste instrumento você terá um 

espaço em branco para inseri sua opinião ou comentário que considerar necessário. Este 

instrumento é anônimo e sigiloso, contudo serão solicitados alguns dados que constituem as 

variáveis consideradas para esta pesquisa. 

Sua resposta é de enorme importância para a avaliação do Programa e por isso agradecemos 

muito a sua atenção! 

INSTRUÇÕES 

Assinale as opções referentes as variáveis consideradas para esta pesquisa; 

Leia cuidadosamente cada asserção e escolha apenas uma alternativa de resposta que deve 

ser aquela que mais represente a sua opinião. 

As alternativas são:  

CP – CONCORDO PLENAMENTE: Você concorda totalmente com a asserção. 

IC – INCLINADO A CONCORDAR: Você tende a concordar com a asserção 

ID – INCLINADO A DISCORDAR: Você tende a discordar da asserção. 

DP – DISCORDO PLENAMENTE: Você discorda totalmente da asserção. 

 

PARTE I 

Dados de Identificação: 

Preceptor (   )       Residente (   )     1º ano  (   )    2º ano  (   ) 

Sexo:  (   ) Feminino   (   ) Masculino 

Faixa Etária: (   ) 20 – 25 anos  (   ) 26 – 31 anos  (   ) 32 – 37 anos   

(   ) + 37 anos 

Categoria Profissional: (   ) Assistente Social  (   ) Educação Física  

(   ) Enfermagem  (   ) Farmácia  (   ) Fisioterapia  (   ) Nutrição   

(   ) Psicologia 
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Tempo de Formação:  (  ) 2 – 7 anos   (  ) 8 – 14 anos     (  ) 15 – 22 anos        (   ) 23- 30 anos      

(  ) +30 anos 

Tempo de atuação no Programa:  (   ) 2 – 5 anos   (   ) 6 – 9 anos 

 

PARTE II – CONCORDÂNCIA INDIVIDUAL RELATIVA A CADA ASSERÇÃO 

 

1- Os conhecimentos (teóricos e práticos) construídos ao longo da RMPS contribuem para a 

qualificação da formação em saúde. 

CP  (   )   IC  (   )   ID  (   )   DP (   ) 

2- Trabalhar em equipes multiprofissionais, atuando de maneira colaborativa é um dos 

aspectos defendidos pelo Projeto Político Pedagógico – PPP da RMPS e CNRMS. 

CP  (   )   IC  (   )   ID  (   )    DP (   ) 

3- Um ponto forte do Programa da RMPS é a  articulação entre a teoria e a prática 

desenvolvida pela preceptoria. 

        CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

4- O preceptor ideal deve ter competência técnica (vivência) e saber ensinar seus residentes.  

        CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

5- Os residentes são estimulados pelos preceptores a desenvolverem uma visão crítica e 

reflexiva sobre a qualidade do cuidado prestado. 

        CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

6- O preceptor deve ser estimulado a desenvolver uma aprendizagem problematizadora, com 

contextualização, por meio de metodologias ativas de ensino/aprendizagem. 

CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

7- Os cenários de prática são elementos fundamentais para a discussão teórica no processo 

de preceptoria.  

       CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

8- As dificuldades apresentadas pelos residentes no processo de ensino e aprendizagem  

devem  ser sempre consideradas pelo preceptor ideal.  

       CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

9- A preceptoria é reconhecida pelos residentes e preceptores como uma atividade 

pedagógica. 

       CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

10- Uma qualificação pedagógica é fundamental para o processo formativo do preceptor.  

         CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 
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11- A Educação Permanente em Saúde – EPS é uma ferramenta fortalecedora do processo 

de integração teoria e prática na preceptoria.  

         CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

12- O preceptor ideal deve ter a capacidade de estabelecer um bom relacionamento 

interpessoal com seus residentes e a equipe.  

         CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

13- Priorizar os determinantes de saúde e os condicionantes biológicos e sociais da doença 

faz parte dos eixos defendidos pelo Programa RMPS da UFAM. 

         CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

14- O preceptor na RMPS não participa do planejamento pedagógico do Programa 

desenvolvido pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM. 

         CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

15- A articulação da teoria/prática na atividade de preceptoria estimula a tomada de decisão 

e a capacidade de gestão dos residentes.  

          CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

16- Um preceptor ideal deve ser necessariamente um profissional ético.  

          CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

17- A preceptoria é uma forma de ensino que fortalece os conceitos de Rede de Atenção, 

cuidado integral a partir da realidade que está inserida. 

         CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

18- O preceptor deve ser estimulado a reconhecer a identidade profissional do grupo com 

quem está atuando.  

          CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )  DP (   ) 

19- A articulação da teoria/prática na atividade de preceptoria estimula a qualificação do 

cuidado.  

          CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

20- O preceptor ideal deve trabalhar de maneira multiprofissional buscando alcançar a 

interprofissionalidade. 

          CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

21- A articulação da teoria/prática na atividade de preceptoria contribui para compreensão 

ampliada da realidade em saúde.  

          CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 

22- O preceptor ideal deve ser disponível e acessível para com seus residentes. 

          CP  (   )   IC  (   )  ID  (   )   DP (   ) 
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Espaço para você se quiser, compartilhar sua opinião para além do que foi 

apresentado: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – PRODUTO DA PESQUISA: “O PAPEL DOCENTE DO PRECEPTOR 

NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS” 

 

 

 

 

Proposta: Manual de Boas Práticas em Preceptoria  

 

Justificativa: 

 

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde - PRMS pertencente 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM  segue os parâmetros de ensino no 

serviço, bem como, os preceitos básicos estabelecidos pelas normas vigentes do 

Ministério da Saúde e Educação.Tais preceitos, trazem como proposta a formação de 

um profissional crítico – reflexivo sobre os processos de trabalho em saúde, capaz de 

entender e responder às necessidades e demandas de saúde dentro da realidade 

social, regional e local.  

Esse processo de ensino-aprendizagem pressupõe a formação de um 

profissional crítico e capaz de corresponder às necessidades das áreas de saúde do 

Estado do Amazonas, visando a integralidade do cuidado (SOUZA, 2012). 

A preceptoria é uma atividade necessária e relevante para o processo de 

formação profissional em saúde. Além disso, os cenários e espaços onde acontecem o 

processo formativo, devem ter seus objetivos alinhados aos princípios e diretrizes do 

SUS.  

A preceptoria é uma modalidade de ensino que vem se destacando no cenário 

da formação de recursos humanos em saúde no Brasil em diversos programas 

educacionais, sejam eles de graduação ou pós-graduação (RODRIGUES, 2012). 

O desenvolvimento da preceptoria como prática educativa junto ao PRMS, 

envolve uma série de demandas cotidianas que precisam ser atendidas de forma 

adequada. Tais demandas exigem no cotidiano deste trabalho, disponibilidade no 
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acompanhamento ao residente, educação permanente, assim como, compromisso 

pedagógico com o processo de formação em saúde. 

Os preceptores são profissionais designados pelas áreas, responsáveis pela 

orientação dos residentes nas atividades relativas ao cenário de práticas e suas 

respectivas áreas de concentração, devendo promover a integração entre os diferentes 

profissionais em formação (BARROS, 2010).  

Ao analisarmos a dimensão docente da prática do preceptor, identificamos 

aspectos pedagógicos relativos aos objetivos de aprendizagem e o processo avaliativo, 

o que exige uma compreensão ampliada do processo educacional. 

Diante do exposto e baseado na análise da percepção do preceptor e residente 

que vivenciam na prática do serviço as atividades relativas a preceptoria, propomos a 

construção de um manual de boas práticas alicerçadas em competências básicas e 

necessárias para atividade de preceptoria da RMPS. Este Manual baseou-se na 

experiência da RMPS da UFAM (SOUZA, 2016) contudo entendemos que as 

competências aqui propostas tem um caráter universal, pautadas na literatura nacional 

e internacional vigentes, podendo portanto ser utilizado em qualquer cenário de 

formação de recursos humanos em saúde. 

 

Objetivos: 

 

o Propor competências básicas para a atuação qualificada do preceptor junto a 

RMPS; 

o Auxiliar na qualificação do preceptor propondo novas maneiras de ensinar, 

aprender e fazer. 

 

Público Alvo: 

 

o Equipe interprofissional de saúde envolvida com o processo de preceptoria. 

 

As competências propostas neste Manual são: 
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 Competência Técnica  

 Competência Pedagógica 

 Competência para o Trabalho em Equipe Interdisciplinar 

 Competência Ética 

 Competência em Gestão 

 Competência em Tomada de Decisão 

 Competência em Comunicação 

 Competência em Educação Permanente em Saúde 

 Competência em Atenção à Saúde 

 Competência em Pesquisa 

 

A seguir as apresentaremos cada uma em sua especificidade. 

 

 

1. Competência Técnica  

A competência técnica está diretamente relacionada ao rol de experiências e 

vivências que o preceptor deve possuir para que tenha um bom desempenho no 

processo de preceptoria. 

 

 

2. Competência Pedagógica 

 

Os cenários de práticas e vivências em saúde, exigem do preceptor uma 

qualificação pedagógica, tanto nos aspectos teóricos quanto práticos. 

A relação existente entre formação e aprendizado irá permear todo o processo 

de preceptoria. E caberá ao preceptor a responsabilidade em conduzir uma prática 

educativa orientada por competências pedagógicas.  

Para isso, deve-se pensar numa formação que requeira do docente 

conhecimentos pedagógicos oriundos de processos de formação como cursos de 

capacitação, especialização, mestrado e/ ou doutorado. 
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Dessa maneira, a prática docente do preceptor tem papel fundamental no 

processo formativo do educando/residente, e é sua tarefa possibilitar que ele alcance 

seu melhor potencial e autonomia. 

 

 

3. Competência para o Trabalho em Equipe Interprofissional 

Ao considerarmos o trabalho em equipe como elemento necessário para o 

trabalho em saúde, fica evidente que o processo educacional realizado pelo preceptor, 

deve prever condições e ações concretas que valorizem atitudes de colaboração e 

respeito entre as diversas áreas de conhecimento. 

O preceptor deve possuir características de liderança e saber trabalhar em 

equipe. Esses aspectos o ajudarão na condução da sua atividade, assim como, 

facilitarão a relação preceptor-residente e a integração interprofissional. 

 

4. Competência Ética 

Os princípios da ética e os valores humanos que regem uma sociedade, devem 

ser guias para uma adequada atuação profissional em saúde. 

O preceptor deve adotar uma postura baseada em conceitos e valores éticos 

que sustentem sua atuação profissional, servindo de exemplo e referencial para os 

futuros profissionais. 

 

5. Competência em Gestão 

 

O processo de gestão em saúde é complexo e envolve aspectos estruturais, 

organizativos, técnicos e, sobretudo, o gerenciamento de recursos humanos. Possuir 

experiência em gestão em saúde qualifica as ações do preceptor no que tange ao 

planejamento e ordenamento de suas ações.  

Essa habilidade é fundamental para o processo educativo e tem relação com a 

aprendizagem organizacional que é considerada uma estratégia para o alcance de 

mudanças e melhores resultados em saúde. 
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6. Competência em Tomada de Decisão 

Essa competência está relacionada a capacidade de avaliação, sistematização 

e escolha de condutas adequadas e compatíveis com cada cenário de saúde. Deve ser 

fundamentada no uso apropriado das evidências científicas. 

 

7. Competência em Comunicação 

O preceptor deve ser acessível e disponível, devendo manter uma boa relação 

com a equipe, com o residente e o usuário. Deve compreender a comunicação em 

todas as suas formas como a verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura. 

 

8. Competência em Educação Permanente em Saúde 

A Educação Permanente em Saúde – EPS no contexto do programa de  

residência, tem como objetivo integrar a prática dos profissionais do serviço, e a 

produção de novos saberes, com ênfase na transformação dos processos de trabalho. 

Para isso, os preceptores e residentes devem ser envolvidos, e reconhecidos como 

agentes de mudanças nos cenários de formação no SUS. 

A educação permanente deve ser colocada como uma estratégia de 

qualificação e atualização dos profissionais envolvidos diretamente no programa. 

 

9. Competência em Atenção à Saúde 

O preceptor é o profissional que irá orientar o residente no desempenho das 

atividades vivenciadas no cotidiano da atenção  em saúde. 

É essencial que o preceptor compreenda a Rede de Atenção à Saúde e a 

dinâmica de atendimento do usuário, e, sobretudo, o itinerário e o encaminhamento 

desse indivíduo dentro  do SUS.  

Vale destacar, que o preceptor é o profissional responsável pela orientação e 

acompanhamento do residente até o término do programa.  

Logo, sua prática deve ser orientada por estratégias capazes de utilizar e 

promover cenários de aprendizagem configurados em linhas de cuidado nas redes de 

atenção à saúde, compreendendo e adotando dispositivos da gestão da clínica 

ampliada, garantindo a formação fundamentada na atenção integral. 
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10. Competência em Pesquisa 

A pesquisa é uma atividade que possibilita a reflexão e a mudança da prática 

profissional. Ser um preceptor pesquisador se coloca como um desafio a ser superado 

a partir de um preparo específico e de incentivos institucionais que provoquem uma 

integração entre a prática do cuidar e o  ato de pesquisar. 

A pesquisa aliada ao processo de preceptoria ganha força quando é entendida 

como uma estratégia de aprendizagem e que precisa fazer parte do processo 

educativo. 

 

Figura 2 – Competências necessárias para o Preceptor  
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APÊNDICE E – Resultado da Análise Quantitativa do Instrumento Likert 

 

 

Análise quantitativa sobre os resultados do instrumento 

Likert aplicado na dissertação de mestrado intitulada “O 

PAPEL DOCENTE DO PRECEPTOR NO PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÇO DE 2016 

Paula Jansen 
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2. INTRODUÇÃO 

O principal objetivo deste trabalho foi validar a dissertação intitulada “O Papel Docente 

do Preceptor no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde”, utilizando um 

instrumento de percepção do tipo atitudinal ou Likert.  

Foram distribuídos 50 instrumentos entre profissionais específicos, com 22 asserções 

cada. Foram validadas 17 das 22 asserções, apresentando um percentual de 22,73% de perda. 

O percurso metodológico de validação de conteúdo e estatística ocorreu da seguinte 

forma: 

 Processo de validação do instrumento  

o Validação da fraseologia: 

o Validação das asserções – correlação linear; 

o Validação quanto à confiabilidade (Spearman – Brown).  

 

 Resultados da Pesquisa: 

o Valores médios por asserção validada;  

o Valores médios por asserção não validada;  

 

 Os recursos estatísticos utilizados foram:  

o Teste de Correlação Linear (r);  

o Teste de Confiabilidade (Spearman-Brown) (R); 

o Análise de variância – ANOVA; 

o Gráficos de Barras. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

O instrumento atitudinal foi aplicado em uma população de 50 profissionais da área de 

pesquisa da dissertação “O Papel Docente do Preceptor no Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde” e consistia em 22 asserções, randomizadas por quatro dimensões: 

Preceptoria como fator contributivo para o processo de formação em saúde, Formação do 

preceptor e as competências para o exercício da preceptoria, A articulação da teoria/pratica na 

atividade de preceptoria no Programa de RMPS, Características do preceptor ideal. 

Foram considerados os seguintes eixos de análise: gênero com duas opções de resposta; 

faixa etária com a constituição de três grupos sendo um de 20até 25 anos, outro de 26 até 31 

anos, e por fim 32 anos ou mais; tempo de atuação no Programa com três grupos sendo de 2 

até 5 anos, de 6 até 9 anos ou se não atuou no programa.Outro eixo é o de sujeito com três 

categorias sendo elas preceptor, residente – R1 ou residente – R2; tempo de formação com três 

faixas de agrupamento sendo de 2 a 7 anos, 8 a 22 anos e 23 anos ou mais. O último eixo de 

análise é o de categoria profissional e possui as seguintes opções: psicologia, nutrição, 

fisioterapia, farmácia, enfermagem, educação física e assistente social.  

A seguir, a Tabela 1 apresenta a distribuição da população de acordo com os eixos de 

análise. 
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Tabela 1: Resultado da distribuição da população de acordo com eixos de análise da 

dissertação “O Papel Docente do Preceptor no Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde”, Manaus, 2016. 

Eixos Opções de respostas Quantidade % 

Faixa Etária 

De 20 até 25 anos 11 22% 

De 26 até 31 anos 21 42% 

32 anos ou mais 18 36% 

Gênero 
Feminino  41 82% 

Masculino 9 18% 

Tempo de atuação no 
Programa 

De 2 até 5 anos 9 18% 

De 6 até 9 anos 8 16% 

Não atuou no Programa 33 66% 

Sujeito 

Preceptor 17 34% 

Residente – R1 21 42% 

Residente – R2 12 24% 

Categoria profissional 

Psicologia 5 10% 

Nutrição 8 16% 

Fisioterapia 8 16% 

Farmácia 8 16% 

Enfermagem 13 26% 

Educação Física 3 6% 

Assistente Social 5 10% 

 

 

3.1 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO ATIDUDINAL 

A validação do instrumento atitudinal foi baseada em BRUNO (1999), FERREIRA (2004; 

2012; 2013) e consta de validação de asserção e confiabilidade do instrumento. 

 

3.1.1. ANÁLISE DA VALIDAÇÃO DAS ASSERÇÕES 

 

Esta análise visa assegurar que houve dispersão mínima de respostas entre os 

respondentes em relação à escala atitudinal proposta, que existe consistência entre pontuação 

baixa na asserção e pontuação total baixa no instrumento e vice-versa. Esta análise foi feita 
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utilizando-se o recurso estatístico do cálculo do coeficiente de correlação linear (r), uma vez 

que, como se pode observar na fórmula abaixo, (x) refere-se à resposta do respondente na 

asserção em análise e (y) refere-se à pontuação total do respondente no instrumento. 

 

 

 

 

O valor de (r) é calculado para todas as asserções na simulação da primeira 

administração, visando à sua depuração com a eliminação das asserções com correlação linear 

inferior a 0,30. Na sequência, o valor de (r) é calculado novamente no que se denomina 

segunda administração, levando-se em consideração apenas as asserções validadas na primeira 

administração, envolvendo todos os instrumentos respondidos. Caso alguma asserção ainda 

apresente correlação linear inferior a 0,20, essa deve ser eliminada do cômputo final de pontos 

por respondente. Associa-se à escala atitudinal de concordância plena e discordância plena, 

com termos intermediários, inclinado a concordar ou inclinado a discordar, uma escala 

numérica de intervalo constante que, neste caso, será de 4, 3, 0, 2, 1, ou 1, 2, 0, 3, 4, 

dependendo do fato de a asserção ser favorável ou desfavorável, visando possibilitar a 

aplicação de estatística paramétrica, cálculo das médias e coeficientes de correlação linear (r). 

A tabela a seguir mostra os resultados da análise das asserções da primeira 

administração do instrumento. 
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Tabela 2: Resultado das correlações das asserções para a primeira e segunda 

administrações, da dissertação “O Papel Docente do Preceptor no Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde”, Manaus, 2016. 

 

 

 

1ª 
Administração 

2ª 
Administração 

Asserção Média Correlação 1 Correlação 2 

A1 3,80 0,52 0,63 

A2 3,66 0,36 0,39 

A3 3,30 0,53 0,62 

A4 3,84 0,39 0,38 

A5 3,32 0,52 0,58 

A6 3,62 0,30 0,28 

A7 3,82 0,36 0,30 

A8 3,64 0,46 0,37 

A9 3,20 0,61 0,68 

A10 3,74 0,32 0,24 

A11 3,82 0,22 - 

A12 3,90 0,13 - 

A13 3,22 0,41 0,47 

A14 2,56 0,00 - 

A15 3,50 0,70 0,69 

A16 3,92 0,36 0,25 

A17 3,62 0,36 0,43 

A18 3,88 0,11 - 

A19 3,86 0,32 0,30 

A20 3,86 0,35 0,40 

A21 3,76 0,40 0,38 

A22 3,84 0,26 - 

Nº de Asserções Validadas 17 
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Tabela 3: Resultado da dispersão das asserções validadas e não validadas, da 

dissertação “O Papel Docente do Preceptor no Programa de Residência Multiprofissional em 

saúde”, Manaus, 2016. 

 

Nº de asserções validadas 17 

Dispersão 0,61 

 

 

3.1.1.1. PRIMEIRA ADMINISTRAÇÃO 

O coeficiente de correlação linear calculado é uma medida resumo de como é a relação, 

de uma forma geral, entre a pontuação de cada um dos respondentes naquela asserção e sua 

pontuação total no instrumento.  

Na tabela4 podemos ver os resultados da média de cada asserção na primeira e segunda 

administrações e sua média geral. Após a primeira administração foram eliminadas 5 asserções 

e validadas as restantes. Uma vez eliminadas as asserções não validadas, foi realizada uma nova 

administração com as asserções restantes e a média geral foi recalculada, gerando os 

resultados apresentados abaixo. 
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Tabela 4: Resultado das médias das asserções validadas da dissertação “O Papel 

Docente do Preceptor no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde”, Manaus, 

2016. 

 

Asserções - 
Média Geral 

  

 Asserções não 
validadas - 
Média Geral 

  

Asserções 
validadas - 
Média Geral 

Asserção Média   Asserção Média   Asserção Média 

A1 3,80   A11 3,66   A1 3,80 

A2 3,66   A12 3,30   A2 3,66 

A3 3,30   A14 3,32   A3 3,30 

A4 3,84   A18 3,64   A4 3,84 

A5 3,32   A22 3,20   A5 3,32 

A6 3,62   Média 3,42   A6 3,62 

A7 3,82         A7 3,82 

A8 3,64         A8 3,64 

A9 3,20         A9 3,20 

A10 3,74         A10 3,74 

A11 3,82   

  

  A13 3,22 

A12 3,90   
  

  A15 3,50 

A13 3,22   
  

  A16 3,92 

A14 2,56   
  

  A17 3,62 

A15 3,50   
  

  A19 3,86 

A16 3,92   
  

  A20 3,86 

A17 3,62   
  

  A21 3,76 

A18 3,88   
  

  Média 3,63 

A19 3,86   
  

   A20 3,86   
  

   A21 3,76   
  

   A22 3,84   

 
 

   Média 3,62   

 
 

    

 

3.1.1.2. SEGUNDA ADMINISTRAÇÃO 

Na segunda administração não foram perdidas asserções. É importante, ressaltar, que 

estes dados revelam a excelente qualidade da validação de conteúdo, com asserções 
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construídas de forma clara, objetiva proporcionando uma percepção entre os respondentes 

bastante consistente. 

 

3.1.1.3. OBSERVAÇÕES 

Esta metodologia prevê como aceitável para critério de validação uma perda (não 

validação) de 30% a 40% das asserções, neste caso, de 7 a 9 asserções. Nesta pesquisa tivemos 

uma perda de 5 asserções o que configura um percentual de 22,73%. Assim, das 22 asserções, 

17 foram validadas. 

As escalas de percepção têm uma dispersão mais adequada em populações acima de 50 

pessoas; assim podemos inferir que a população de 50 respondentes constituiu uma 

amostragem relativamente pequena para a análise estatística realizada. O teste de 

confiabilidade foi de 0,75, conforme podemos observar na Tabela 6, mostrando que o 

instrumento de pesquisa foi bem concebido, porém a população estuda mostrou-se uma 

amostragem reduzida em relação ao ideal. 

A análise na escala Likert está baseada em três intervalos de pontuação: de 1 a 1,99 

pontos a percepção é negativa e mudanças de curto prazo devem ser tomadas; de 2,00 a 2,99 

pontos, a percepção revela aspectos a serem melhorados exigindo medidas a médio prazo e de 

3,00 a 4,00 pontos a percepção é positiva e pode ser potencializada.  

 

3.1.2. ANÁLISE DE CONFIABILIDADE DO INSTRUMENTO DE PERCEPÇÃO 

A forma mais direta para se verificar a confiabilidade de um instrumento é aplicá-lo a 

um grupo de pessoas, esperar um período de tempo e então reaplicá-lo ao mesmo grupo.  

O coeficiente de correlação envolvendo o total de pontos por respondente entre a 

primeira e a segunda aplicação é conhecida como coeficiente de confiabilidade e o 

procedimento utilizado chama-se método do teste-reteste (SCHIMIDT, 1975).  

Neste trabalho, foi utilizado o método de split-half (divisão ao meio), conforme descrito 

por RITZ (2000), que implica aplicar o instrumento ao grupo uma só vez e computar, para cada 

respondente, a soma dos pontos das asserções ímpares e, separadamente, a soma dos pontos 

das asserções pares, simulando, portanto, duas aplicações do instrumento, procedendo-se, a 
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seguir, ao cálculo do coeficiente de correlação linear entre os valores mencionados, envolvendo 

todas as pessoas do grupo pesquisado. Na sequência, calcula-se o coeficiente de confiabilidade 

do instrumento por meio da fórmula de Spearman-Brown (SCHIMIDT, 1975), objetivando-se 

conhecer qual a porcentagem do tempo que o mesmo grupo responderia da mesma forma ao 

instrumento, sendo o critério de aceitação um mínimo de 80%, equivalendo a R igual ou maior 

que 0,80.  

O coeficiente de confiabilidade final (R) foi calculado pela fórmula de Spearman-Brown, 

como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Apresentação das dimensões com suas asserções validadas e suas médias 

finais para as asserções validadas da dissertação “O Papel Docente do Preceptor no Programa 

de Residência Multiprofissional em Saúde”, Manaus, 2016. 

 

Dimensões 
Assertivas 

iniciais 
Assertivas 
validadas 

Média 

Dimensão 01: Preceptoria como fator contributivo para 

o processo de formação em saúde 
1, 5, 9, 13, 17 

1, 5, 9, 13, 
17 

3,43 

Dimensão 02: Formação do preceptor e as 

competências para o exercício da preceptoria 
2, 6, 10, 14, 18 2, 6, 10 3,67 

Dimensão 03: A articulação da teoria/pratica na 

atividade de preceptoria no Programa de RMPS 
3, 7, 11, 15, 19, 

21 
3, 7, 15, 19, 

21 
3,65 

Dimensão 04: Características do preceptor ideal 
4, 8, 12, 16, 20, 

22 
4, 8, 16, 20 3,82 
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Tabela 6: Resultado da confiabilidade das asserções validadas da dissertação “O Papel 

Docente do Preceptor no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde“, Manaus, 

2016. 

 

Nº de asserções validadas 17 

Confiabilidade 0,75 

 

 

 

Diante do resultado abaixo do esperado no teste anterior, foi aplicado um segundo 

método com o teste de Alfa de Cronbach para o instrumento analisado. Como podemos 

observar na tabela 7, o valor é igual a 0,748. Levando em conta os critérios de George &Mallery 

(2003), temos que a confiabilidade obtida é aceitável. Com a finalidade de verificar se a 

remoção de algum item melhora a confiabilidade do instrumento, calculamos os valores para o 

alfa com a remoção de cada item, um de cada vez (Tabela 8). Por meio dos valores 

apresentados, constatamos que a variação do alfa é pequena, indicando que não há 

necessidade de remover nenhum item. 

 

Tabela 7 – Medida de confiabilidade 

 

Alfa de Cronbach Número de itens 

0,748 17 
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Tabela 8 – Medida de confiabilidade com a remoção de cada item 

Item Alfa de Cronbach para item deletado 

Q1 0,719 

Q2 0,740 

Q3 0,722 

Q4 0,740 

Q5 0,726 

Q6 0,751 

Q7 0,744 

Q8 0,742 

Q9 0,710 

Q10 0,749 

Q13 0,740 

Q15 0,709 

Q16 0,746 

Q17 0,739 

Q19 0,744 

Q20 0,738 

Q21 0,740 

 

 

 

3.1.3. ANÁLISE DE VARIÂNCIA - ANOVA 

Com base nos dados obtidos a partir da coleta de dados do instrumento aplicado, foi 

realizada a análise de variância nos resultados obtidos para as dimensões para garantir que as 

diferenças entre os valores encontrados são de fato significativas. Assim, dado que as 

observações foram obtidas a partir das mesmas unidades experimentais e em diferentes 

dimensões, configura-se assim um caso de medidas repetidas. Desta forma, para compararmos 

as médias das dimensões em estudo, utilizamos a ANOVA com medidas repetidas, que, assim 

como ocorre em qualquer análise de variância, testa-se a igualdade de médias.  

Segundo Johnson & Wichern (2008), a ANOVA com medidas repetidas necessita de 

algumas condições de aplicação, tais como: normalidade dos dados e independência entre as 

unidades experimentais. Violações da independência produzem uma distribuição não-normal 

dos resíduos, o que resulta razões inválidas da estatística F. No entanto, caso a normalidade 

não seja satisfeita, sabe-se que esta metodologia é robusta à essa suposição. 
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Além desses pressupostos, Huynh&Feldt (1970) sugerem a existência da suposição de 

esfericidade da matriz de covariâncias. Se o teste de esfericidade é rejeitado, é necessário 

utilizar a correção de Huynh-Feldt a fim de obter uma estatística F ajustada para testarmos o 

efeito de dimensão. Quando o fator que determina os grupos em que as unidades 

experimentais se encaixam possui apenas dois níveis (exemplo: apenas duas dimensões), a 

condição de esfericidade não é necessária. 

Nos procedimentos de testes de hipóteses utilizados consideramos um nível de 

significância (α) de 5%. De acordo com Bussab&Morettin (2010), o nível de significância é a 

probabilidade de se cometer um erro do tipo I, ou seja, rejeitar a hipótese nula quando essa é 

verdadeira. Dessa forma, quanto menor o valor de α, menor é a probabilidade de se obter uma 

amostra com estatística pertencente à região crítica, sendo pouco provável a obtenção de uma 

amostra para o qual a hipótese nula seja verdadeira. Portanto, quando o p-valor for menor do 

que 0,05 (5%) rejeitamos a hipótese nula do teste em questão. 

A Tabela 9 apresenta as médias e desvios padrão para as quatro dimensões analisadas. 

A partir dos valores apresentados verificamos que as médias são próximas, sendo que a 

dimensão 4 apresenta maior valor (3,815) e a dimensão 1 menor (3,432), com valores 

intermediários para as dimensões 2 e 3 (3,673 e 3,648, respectivamente). Com relação à 

variabilidade, dada pelo desvio padrão, temos que a dimensão 1 (0,490) tem maior valor e a 

dimensão 4 (0,276) menor. Ainda, valores intermediários e próximos são observados nas 

dimensões 2 e 3. 

 

Tabela 9: Média e desvio padrão para cada dimensão 

 

 
Média Desvio Padrão 

D1 3,432 0,490 

D2 3,673 0,326 

D3 3,648 0,335 

D4 3,815 0,276 

 

Com a finalidade de realizar uma ANOVA com medidas repetidas, que testa a igualdade 

entre as médias, primeiramente checamos a hipótese de esfericidade da matriz de covariâncias 
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(Tabela 10). Pelo p-valor do teste constatamos que a hipótese em questão é rejeitada 

( ), indicando que os resultados da ANOVA devem considerar a 

correção de Huynh&Feldt (1970). 

 

Tabela 10: Resultado do Teste de esfericidade de Mauchly 

 

Efeito Dentro de Sujeitos W de Mauchly Aproximação Qui-Quadrado G.L. P-Valor 

Dimensão 0,484 34,596 5 0,000 

 

A partir das informações exibidas na Tabela 11 rejeitamos a igualdade entre as médias 

ao nível de 5% de significância ( ) e por meio dos 

testes de comparações múltiplas, expostos na Tabela 12, constatamos que a dimensão 1 é 

diferente da dimensão 2 ( ),  3 ( ) e 4 ( ) e que as dimensões 2 e 

3 são diferentes da dimensão 4 (  e , respectivamente). Como citado na 

análise descritiva, a dimensão 1 tem média menor que as outras três e as dimensões 2 e 3 têm 

média inferior à dimensão 4. 

 

Tabela 11: Resultado do Teste de efeito dentro de sujeitos 

Fonte de Variação Soma de Quadrados Tipo III G.L. Quadrado Médio F P-Valor 

Dimensão 3,752 2,063 1,819 13,960 0,000 

Erro 13,171 101,103 0,130 
  

 

Vale ressaltar que os testes de comparações múltiplas são baseados em médias 

marginais estimadas (Tabela 11) e consideram a correção de Bonferroni. 
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Tabela 12: Resultados das Comparações múltiplas 

(I) Dimensão (J) Dimensão Diferença de Médias (I-J) Desvio Padrão P-Valorb 

1 

2 -0,241* 0,079 0,023 

3 -0,216* 0,050 0,000 

4 -0,383* 0,071 0,000 

2 
3 0,025 0,055 1,000 

4 -0,142* 0,044 0,015 

3 4 -0,167* 0,052 0,013 

Baseado em médias marginais 

*. A diferença de médias é significante ao nível de 0,05. 

b. Correção para comparações múltiplas: Bonferroni. 
 

Tabela 13: Estimativas 

Dimensão Média Erro Padrão 

1 3,432 0,069 

2 3,673 0,046 

3 3,648 0,047 

4 3,815 0,039 

 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

A seguir será apresentada graficamente a validação estatística realizada. 

 

GRÁFICO 1: Valores das médias das asserções não validadas na primeira 

administração, da dissertação “O Papel docente do Preceptor no Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde”, Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 2: Valores das médias das asserções validadas na segunda administração da 

dissertação “O Papel Docente do Preceptor no Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde”, Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 3: Perfil Geral Atitudinal por Dimensão da dissertação “O Papel Docente do 

Preceptor no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde”, Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 4: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes à 

Dimensão 1, “Preceptoria como fator contributivo para o processo de formação em saúde”, 

Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 5: Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 1, “Preceptoria como fator 

contributivo para o processo de formação em saúde”, por gênero, faixa etária, tempo de 

atuação no programa e sujeito, Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 6: Perfil geral atitudinal da Dimensão 1, “Preceptoria como fator contributivo 

para o processo de formação em saúde”, por categoria profissional e tempo de formação, 

Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 7: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes à 

Dimensão 2, “Formação do preceptor e as competências para o exercício da preceptoria”, 

Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 8: Perfil geral atitudinal da Dimensão 2, “Formação do preceptor e as 

competências para o exercício da preceptoria”, por gênero, faixa etária, tempo de atuação no 

programa e sujeito, Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 9: Perfil geral atitudinal da Dimensão 2, “Formação do preceptor e as 

competências para o exercício da preceptoria”, por categoria profissional e tempo de 

formação, Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 10: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes à 

Dimensão 3, “A articulação da teoria/pratica na atividade de preceptoria no Programa de 

RMPS”, Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 11: Perfil geral atitudinal da Dimensão 3, “A articulação da teoria/pratica na 

atividade de preceptoria no Programa de RMPS”, por gênero, faixa etária, tempo de atuação 

no programa e sujeito, Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 12: Perfil geral atitudinal da Dimensão 3, “A articulação da teoria/pratica na 

atividade de preceptoria no Programa de RMPS”, por categoria profissional e tempo de 

formação, Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 13: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes à 

Dimensão 4, “Características do preceptor ideal”, Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 14: Perfil geral atitudinal da Dimensão 4, “Características do preceptor 

ideal”, por gênero, faixa etária, tempo de atuação no programa e sujeito, Manaus, 2016. 
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GRÁFICO 15: Perfil geral atitudinal da Dimensão 4, “Características do preceptor 

ideal”, por categoria profissional e tempo de formação, Manaus, 2016. 
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5. CONCLUSÃO 

O processo de validação da dissertação “O Papel Docente do Preceptor no Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde”, evidenciou os seguintes aspectos: 

 

 

 Boa validação de conteúdo impactando em uma perda de5asserções num 

total de 22 perfazendo um percentual de 22,73%. A literatura considera aceitável perda 

de 30% a 40%. 

 A validação de confiabilidade pelo método de Spearman – Brown foi de 

0,75, denotando o baixo volume da população estudada. 

 A validação de confiabilidade pelo método de alfa de Cronbach foi 

satisfatório com resultado de 0,748. 

 Segundo o teste de ANOVA com medidas repetidas, as dimensões 2 e 3 

são iguais entre si mas diferem das 1 e 4, sendo que a 1 e 4 diferem entre si também. 

Ou seja, todas são diferentes umas das outras menos a dimensão 2 em relação a 3. 

 A dimensão de 4 tem a maior média, a 2 e 3 têm médias intermediárias e 

a dimensão 1 tem a menor média. 
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ANEXO A -  Termo de Autorização Institucional  
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado do CEP 
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