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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A complexidade da assistência perinatal demanda a atuação de 

diversas áreas da saúde. A Residência Multiprofissional em Neonatologia faz parte de 

uma estratégia para promover o Cuidado Integral, a formação dos profissionais da 

saúde nas áreas prioritárias do Sistema Único de Saúde - SUS e a Educação 

Permanente em Saúde - EPS das equipes dos serviços. Com a finalidade de entender 

o objeto de estudo delimitado, estudou-se a Residência Multiprofissional em Saúde - 

RMS, a interdisciplinaridade e o trabalho em equipe. OBJETIVOS: A presente 

pesquisa tem o objetivo de apreender a visão dos preceptores, no que se refere ao 

trabalho em equipe, às dificuldades encontradas, às potencialidades desse tipo de 

trabalho e às sugestões para a sua formação na Residência Multiprofissional e no 

cuidado perinatal. METODOLOGIA: A metodologia ancorou-se na abordagem 

qualitativa, exploratória e se utilizou de questionários e de grupos focais com 31 

preceptores, dentre os quais 10 acumulavam o cargo de gestores de área profissional. 

Os questionários colheram dados para caracterizar os participantes. Os grupos focais 

abordaram os temas preceptoria, Residência Multiprofissional e trabalho em equipe. 

Os dados obtidos nos grupos focais foram interpretados, conforme a análise de 

conteúdo na modalidade temática de acordo com Bardin (2016), Minayo (2013) e 

Franco (2005). Os núcleos direcionadores da análise foram três: a inserção do 

preceptor na Residência Multiprofissional, a sua motivação, a gratificação e o 

reconhecimento para exercer a preceptoria; o contato com o Projeto Político 

Pedagógico, a identificação dos objetivos de aprendizagem no cenário de prática, o 

desenvolvimento desses objetivos, as preocupações e os cuidados com a formação 

do residente e perfil do egresso; e o trabalho de equipe na Unidade Neonatal e na 

Residência Multiprofissional. RESULTADOS: Como resultados, as seguintes 

categorias de análise emergiram dos grupos focais: o ensino como interesse pessoal 

e profissional concomitante à imposição institucional; a necessidade de formação para 

o ensino em serviço, mediante o apoio institucional e o estímulo à Educação 

Permanente em Saúde - EPS; a Residência Multiprofissional como fomentadora da 

retomada da discussão em equipe, como propositora da reflexão do trabalho de 

equipe; e a necessidade de valorização do ensino como atividade profissional 

docente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por intermédio da análise das dificuldades, dos 



 

 

desafios e das sugestões, esse estudo evidenciou que existem questões que se 

situam em diferentes dimensões, tais como: a macro, na qual se incluem as políticas 

institucionais e o lugar da RMS, abrangendo tanto a COREMU, o hospital como a 

universidade parceira; a meso, da qual fazem parte a infraestrutura e a reorganização 

dos processos de trabalho na área da saúde, incorporando o residente 

multiprofissional como sujeito ativo e em formação, instituindo espaços de EPS; e a 

micro, a qual compreende as relações entre as equipes, entre os preceptores e os 

residentes e entre estes atores e os usuários. 

 

Palavras-chave: Integralidade em saúde. Comunicação interdisciplinar. 

Perinatologia. Capacitação em serviço. Neonatologia. 

  



 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The complexity of perinatal care requires the engagement of several 

health care areas. Multiprofessional Residency in Neonatology is part of a strategy to 

promote comprehensive care, training of health professionals in priority areas of the 

Brazilian Unified Health System - SUS, and continuous education - EPS of service 

team members. Multiprofessional Residency - RMS, interdisciplinarity and teamwork 

were studied to understand the delimited object of this study.  OBJECTIVES: The 

purpose of this research is to understand the view of preceptors regarding teamwork, 

the difficulties encountered, the potentialities of this type of work, and suggestions for 

their training in Multiprofessional Residency and perinatal care. METHODOLOGY: The 

methodology was based on a qualitative and exploratory approach, using 

questionnaires and focus groups with 31 preceptors, 10 of which also held 

management positions in the area. The questionnaires collected data to characterize 

the participants. Focus groups addressed the work of preceptors, Multiprofessional 

Residency, and teamwork. The data obtained through the focus groups was 

interpreted as per the analysis of the content in the thematic modality, according to 

Bardin (2016), Minayo (2013), and Franco (2005). The guiding nucleus of the analysis 

was threefold: the role of preceptors in the Multiprofessional Residence, motivation, 

satisfaction and acknowledgment of their work; the contact with the Pedagogical 

Political Project, the identification of learning objectives in the practice scenario, the 

development of these objectives, and the concerns for the resident training and 

graduate profile; teamwork in the Neonatal Unit and the Multiprofessional Residence. 

RESULTS:  The following categories of analysis emerged as a result from the focus 

groups: teaching as a personal and professional interest concurrent with the imposition 

from the institution; the need for training for in-service teaching, through institutional 

support and encouragement for Continuous Education in the health care field; 

Multiprofessional Residency as a sponsor of team discussions and as a proponent of 

reflection on teamwork; and the need to value teaching as a professional activity. 

FINAL CONSIDERATIONS: Through the analysis of difficulties, challenges and 

suggestions, this study showed that there are issues situated in different dimensions, 

such as:  macro, which includes the institutional policies and the role of RMS, including 

the COREMU, the hospital and the partnering university; meso, which includes the 



 

 

infrastructure and reorganization of work processes in the health care area, with the 

multiprofessional resident in training, as well as taking an active role, establishing 

spaces of Continuous Education; and micro, which comprises the relationships 

between teams, between preceptors and residents, and between these actors and the 

users. 

 

Keywords: Integrality in healthcare. Cross-disciplinary communication. Perinatology. 

In-service training. Neonatology. 
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Sou fonoaudióloga, formada em 1993, em uma universidade estadual de São 

Paulo. Dentre as várias áreas da Fonoaudiologia, a UTI neonatal foi a área de minha 

maior idetificação e onde trabalhei desde o início da carreira. O aprendizado no campo 

de trabalho e o treinamento em serviço, adquiridos com a colaboração de colegas 

mais experientes, não faziam parte da grade curricular da graduação. Naquele 

período, os textos em língua inglesa, o conhecimento de grupos de estudo e a 

experiência empírica dos colegas embasavam uma atuação fonoaudiológica que se 

iniciava na UTI neonatal e pediátrica. Ademais, ainda não existia a formação em 

cursos de pós-graduação para trabalhar nessa área. 

Atualmente, trabalho em uma maternidade- escola que possui o programa de 

Residência Multiprofissional, objeto do presente estudo. Meu interesse nesse campo 

surgiu a partir do contato com os residentes e após a realização do curso de 

especialização de Preceptoria no SUS, o qual pude realizar por ser preceptora da 

Residência. Nesse curso, elaborou-se um projeto aplicativo, no qual constavam os 

principais problemas da preceptoria. Outrossim, identificou-se, nas oficinas de 

trabalho deste curso, a existência de uma falta de integração, tanto no trabalho em 

equipe como entre as instituições de ensino e do serviço.  

Na minha trajetória também passei por um programa de aprimoramento 

profissional que foi muito importante não somente no setor profissional, mas também 

no pessoal. Algum tempo depois, tive a oportunidade de voltar ao serviço, no qual fui 

“aprimoranda” e passei a ser supervisora. Naquele momento, compreendi a 

importância da formação para o ensino. Não basta saber a técnica para ensinar. 

Dentro desse contexto, passei a perceber o quão empolgante, reflexivo e de extrema 

responsabilidade é o papel do docente em serviço. A satisfação de demonstrar a 

assistência na UTI Neonatal é imensa. Contudo, encontrei dificuldades em promover 

o aprendizado na prática e permitir que as aprimorandas “colocassem a mão na 

massa”, uma vez que eu, na minha dinâmica de trabalho, costumava agir e intervir 

instantaneamente e as alunas apenas observavam. Fiquei como supervisora de três 

turmas, ou melhor, durante 3 anos, utilizei a minha experiência enquanto aluna para 

direcionar minha prática de ensino. 

No final de 2014, realizei o sonho de trabalhar na UTI neonatal de uma 

maternidade hospital-escola “Amigo da Criança”. No ano seguinte, iniciou-se o 

programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia na Instituição. Passei a 
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exercer a preceptoria de residentes fonoaudiólogos no cenário de prática e a compor 

o corpo docente de uma disciplina do programa, denominada “Equipe Multidisciplinar 

e Gestão do Cuidado”. Ainda em 2015, fui uma das profissionais indicadas para 

realizar o curso de especialização “Preceptoria no SUS”, o qual despertou o desejo 

de me aprofundar nos estudos acerca do processo de ensino e aprendizagem. A partir 

dessa formação, refleti sobre a responsabilidade dos docentes no processo de 

formação do residente e a importância da busca contínua de um desenvolvimento 

como profissional e como docente preceptor. 

Reconheço que é de competência do preceptor favorecer e estimular, com 

vínculo, crítica, autonomia, criatividade e cidadania, a formação profissional do 

residente. Cabe à preceptoria orientar os residentes nas áreas de atenção e educação 

à saúde, de gestão do trabalho, de formação em serviço e de produção de 

conhecimento em saúde (PETTA et al., 2015). Fazer parte do Programa de 

Residência Multiprofissional em Neonatologia como preceptora, envolve a reflexão, a 

avaliação e o planejamento das atividades educativas, das responsabilidades e do 

gerenciamento do processo de aprendizagem do residente e da formação profissional 

continuada.  

 



 

1 INTRODUÇÃO 
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1.1 Contextualização do objeto de estudo  

Com a finalidade de compreender o trabalho em equipe na Residência 

Multiprofissional, foi necessário resgatar os questionamentos iniciais, no que diz 

respeito à formação dos profissionais de saúde, à trajetória histórica das propostas de 

mudanças do treinamento em serviço e ao início das Residências.  

 No final dos anos 1960, o modelo proposto por Abraham Flexner1 foi 

questionado por “enfatizar a profissionalização precoce, a tendência a especialização 

e o hospital como principal local de prática”. (VERAS; FEITOSA, 2019). A partir dos 

anos 1970, foram realizados conferências e seminários, nos quais se repensou e se 

discutiu o cuidado em saúde, bem como elaboraram-se importantes documentos. 

Estes questionavam o papel exclusivo do médico no tratamento de doenças, o alto 

custo e a baixa resolubilidade, sobretudo nos casos de doenças crônicas não 

infecciosas (LALONDE, 1974).  

A seguir, faz-se uma abordagem resumida desses documentos, a fim de ilustrar 

o seu conteúdo.  

A Declaração de Alma-Ata é um importante marco para a Atenção à Saúde. 

Com o lema “Saúde para todos no ano 2000”, propôs a incorporação do direito à 

universalidade e à equidade no acesso ao sistema de saúde, enaltecendo a 

importância de investimentos na Atenção Primária à Saúde (ALMA-ATA, 1978).  

Em 1986, a Conferência de Otawa reformulou a concepção de saúde e doença, 

com a ampliação do processo de promoção da saúde. Neste ponto, surge uma crítica: 

vivia-se, nesse período, um contexto de crise neoliberal e a retenção de gastos com 

a saúde, por parte do governo, atribuía ao indivíduo, por meio do discurso de 

empoderamento da população e maior controle social, a responsabilidade sobre o 

cuidado de sua saúde. Contudo, a conferência deixa de considerar apenas os 

 

1 Abraham Flexner nasceu em Louisville, Kentucky, em 13 de novembro de 1866. Após seu 

comissionamento na Carnegie Foundation, em dezembro de 1908, vistoriou pessoalmente todas as 

155 escolas médicas dos EUA e do Canadá em um período de 180 dias. Com base nas avaliações que 

fez, publicou Medical Education in the United States and Canada - A Report to the Carnegie Foundation 

for the Advancement of Teaching, que ficou conhecido como o Relatório Flexner (Flexner Report). 
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aspectos físicos individuais e passa a incluir os determinantes sociais no processo de 

saúde e de doença (OTAWA, 1986).  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas de 1990 definem 

que a saúde passa a ser dever do Estado e direito do cidadão e atribuem ao Estado 

a ordenação da formação de recursos humanos na saúde. Consequentemente, torna-

se necessária uma reestruturação da formação em saúde, proposta pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a qual valorizou a formação da cidadania e 

destacou a flexibilização curricular e as fronteiras da ciência no exercício profissional 

(COSTA et al. 2018).  

Nesse contexto de reestruturação das bases da educação, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) da graduação e das políticas públicas para Educação 

em Saúde e Educação Permanente em Saúde, enfatizaram a necessidade de revisão 

dos modelos tradicionais de ensino e de assistência em saúde, de acordo com as 

diretrizes do SUS (BRASIL, 2007).  

As DCNs foram o resultado do questionamento a respeito da formação do 

aluno, visto que o modelo tradicional cunhava a passividade, as práticas 

fragmentadas, tecnicistas e descontextualizadas, sem desenvolver as capacidades de 

criação e construção ativa de conhecimentos. Para Costa et al. (2018, p.2), 

“a graduação foi entendida como um estágio do processo de formação, que deve ser 

contínuo, para enfrentar a permanente mudança na produção de conhecimentos.”  

 Do tradicional currículo mínimo nacional, passa-se a um projeto político-

pedagógico, no qual existe a construção conjunta, baseada na interdisciplinaridade, 

com a valorização das dimensões éticas e humanísticas. Por meio da parceria ensino-

serviço entre os gestores e em um sistema de corresponsabilização, esse projeto 

estaria adaptado à realidade local das necessidades socioculturais dos diversos 

cenários (COSTA et al., 2018). 

Torna-se imperativa, uma formação de profissionais de saúde com habilidade 

para conhecer a realidade da população e para propor a assistência e linhas de 

cuidado eficazes, por meio da revisão e da reflexão acerca de um modelo de 

assistência de alta resolutividade (BRASIL, 2009; DUARTE et al., 2013; 

SARRETA, 2009). Em consonância com os movimentos de transformação das 

políticas educacionais, a reorientação da formação em saúde é fortalecida com a 

introdução de políticas indutoras, regidas pelas portarias interministeriais, dos 
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Ministério da Educação e Ministério da Saúde, 45/2007, 698/2007, 506/2008, 

593/2008, 1077/2009 e 1224/2012, as quais têm o objetivo de qualificar o profissional 

para o mercado de trabalho sob as diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde 

- SUS (BRASIL, 2007; SILVA, 2018).  

A Residência Multiprofissional em Saúde é uma oportunidade para refletir sobre 

as práticas profissionais e as necessidades de saúde da população. Foi idealizada 

para que ocorra a assistência integral ao paciente pela equipe multidisciplinar, mas o 

trabalho integrado não se constitui apenas da superposição dos cuidados e da 

concomitância de atendimentos de especialidades diversas (BRASIL, 2009; 

PINHEIRO; MATTOS, 2009).  

Com relação à Residência Multiprofissional em Saúde, SILVA (2018, p.201) 

afirma que “a Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) é uma formação em 

saúde em nível de pós- graduação que tem como principal característica realizar-se 

através do trabalho em saúde”.  

A autora situa, igualmente, aspectos históricos (Figura 1): 

A primeira experiência de RMS acontece em 1976, na Escola de Saúde 
Pública do Rio Grande do Sul (ESP/RS), vinculada à Secretaria Estadual de 
Saúde e desenvolvida no Centro de Saúde Escola Murialdo, na cidade de 
Porto Alegre. A então nova modalidade de formação em saúde era 
desenvolvida na atenção básica, chamava-se Residência Integrada em 
Saúde Coletiva e contemplava a formação integrada de assistentes sociais, 
enfermeiros, médicos e médicos veterinários (UEBEL; ROCHA; MELLO, 
2003). Contudo, é somente em 2005 que a RMS é instituída legalmente como 
modalidade de formação para o Sistema Único de Saúde (SUS). Observa-se 
que principalmente a partir de 2010 há uma franca expansão dos programas 
de RMS, tal fato reforça a importância de estudos acerca das características 
que a RMS vem assumindo (p. 201).  

 

Figura 1: Linha do tempo do treinamento em serviço/ histórico da Residência 

Multiprofissional 
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A RMS é regulamentada pela lei 11.129 de 2005, com o objetivo de formar uma 

equipe multidisciplinar integrada para oferecer à população uma assistência de acordo 

com o princípio da integralidade, preconizada pelas diretrizes do SUS. 

A regulamentação da Residência Multiprofissional está alinhada com os movimentos 

de reorientação da política educacional brasileira.  

Desse modo, a perspectiva formativa da Residência Multiprofissional em Saúde 

contrapõe-se ao modelo assistencial hegemônico centrado no médico. Esse modelo 

fragmenta o indivíduo e não contempla as dimensões do ser humano, as quais 

extrapolam a base biológica do processo de saúde e doença. A extrema 

especialização das áreas da Medicina produz um cuidado que não presta assistência 

global ao indivíduo (CECCIM, 2009; DALLEGRAVE; KRUSE, 2009; FEUERWERKER, 

2009). 

Na assistência à saúde, o conceito ampliado do processo de saúde e doença 

do indivíduo consiste na compreensão do contexto social e da subjetividade. Além 

desses aspectos, considera-se, igualmente, as condições biológicas na perspectiva 

da singularidade do sujeito (CAMPOS; AMARAL, 2007). É nesta direção que a 

formação na Residência Multiprofissional em Saúde se propõe, por meio da escuta e 

da (re)aproximação do profissional/usuário, a trazer o Cuidado Integral e a integração 

do trabalho em equipe. 

A retomada dessa relação, em conjunto com uma gestão do cuidado mais 

autônoma e mais integralizada à rede de saúde, humaniza e motiva o profissional de 

saúde a se abrir à transformação necessária no ambiente de trabalho. Incentivar o 

cuidado, para que o indivíduo seja sujeito, corresponsável, legitimado em suas 

decisões e fortalecido para ser autônomo, é o alvo das ações conjuntas da clínica 

ampliada (CAMPOS; AMARAL, 2007). 

No âmbito da Fonoaudiologia Neonatal, trabalha-se com a promoção do 

aleitamento materno de neonatos prematuros e de baixo peso. Muitos bebês ficam 

longos períodos sem poder mamar e, quando chega esse momento, a mãe pode ter 

dificuldade na amamentação. Um dos focos do atendimento fonoaudiológico consiste, 

justamente, na preparação dessas mães para a manutenção da lactação e para o 

manejo de seu bebê prematuro durante a amamentação (SANTANA et al., 2010). 

No campo da Educação Interprofissional, esse cotidiano marca um Programa de 
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Residência Multiprofissional em Saúde na direção da efetivação do trabalho em 

equipe e da integração interdisciplinar (DUARTE; SENA; XAVIER, 2009).  

Dessa maneira, surge a necessidade de se verificar como se dá esse trabalho 

em equipe e quais são os aspectos necessários à formação do residente, a fim de se 

alcançar o cuidado integral de qualidade e resolutividade. 

1.2 Residência Multiprofissional em Saúde: aproximações históricas e 

conceituais 

 A Residência Multiprofissional em Saúde, em comparação à Residência 

Médica, situa-se como um espaço formativo mais recente no contexto da formação 

docente no Brasil. A primeira Residência Médica surgiu no final do século XIX, nos 

Estados Unidos, com o objetivo de aperfeiçoar a prática do estudante 

(MARTINS et al., 2016). No Brasil, em 1945, surgiu o internato na USP. Em 1977, por 

intermédio o decreto 80.281, instituiu-se o Conselho Nacional de Residência Médica 

que serviu de modelo para outros programas da área da saúde (MARTINS et al., 

2016). Martins et al. (2016) relatam que a primeira Residência em Enfermagem surgiu 

em um hospital infantil paulistano, em 1961. Seu objetivo era, igualmente, o de 

aperfeiçoar a área de Enfermagem Pediátrica, por meio de atividades práticas e 

teóricas. 

Em 1976, no Rio Grande do Sul, um programa de Residência em Medicina 

Comunitária transformou-se, dois anos depois, em Residência Multiprofissional. 

Todavia, esse programa não teve continuidade.  

A partir de sua regulamentação, a Residência Multiprofissional em Saúde foi 

assumida pela Secretaria de Gestão de Trabalho e Educação na Saúde (SGETS) para 

que se processasse tanto a mudança na formação da pós-graduação como o fomento 

do processo de Educação Permanente dos trabalhadores da Saúde, com a finalidade 

de atender às necessidades de saúde da população e o fortalecimento do SUS. 

Por uma iniciativa do Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Educação 

foi viabilizada a Residência Multiprofissional em consonância com as determinações 

da Constituição Federal de 1988, conforme explicitado no Artigo 200, inciso III, o qual 

estabelece que “compete ao SUS ordenar a formação de recursos humanos na área 

da Saúde”. 
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O programa de Residência Multiprofissional em Saúde foi regulamentado pela 

lei no. 11.129 de 30 de junho de 2005. Em 2009, a Portaria Interministerial no. 1077, 

de 12 de novembro de 2009, instituiu o Programa Nacional de Bolsas para Residência 

Multiprofissional, no âmbito do Ministério da Educação, instituindo também a 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, bem como as diretrizes do 

Programa de Residência Multiprofissional e de Área Profissional. É um curso de pós-

graduação lato sensu, com duração mínima de 2 anos, cuja carga horária é de 

60 horas semanais, totalizando 5760 horas. Exige o regime de dedicação exclusiva e 

tempo integral.  

Os programas de Residência Multiprofissional e de Área Profissional devem ser 

orientados pelas diretrizes e princípios do SUS, a fim de atender às necessidades 

loco-regionais da população. Para ser considerado um programa Multiprofissional, 

deve contemplar no mínimo três áreas, com exceção da médica, dentre os seguintes 

cursos: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, 

Serviço Social e Terapia Ocupacional. Esses programas caracterizam-se pelo ensino 

em serviço e deve ocorrer:  

a integração ensino - serviço - comunidade por intermédio das parcerias dos 
programas com os gestores, trabalhadores e usuários visando favorecer a 
inserção qualificada de profissionais da saúde no mercado de trabalho, 
preferencialmente recém-formados, particularmente em áreas prioritárias 
para o SUS” (BRASIL, 2012). 

Os Programas de Residência Multiprofissional devem enfocar uma área de 

concentração delimitada. As instituições que oferecem o programa necessitam 

desenvolver um Projeto Pedagógico, no qual as atividades teóricas, teórico-práticas e 

práticas devem ser planejadas e orientadas, baseadas nos seguintes eixos: um eixo 

transversal de saberes comum a todas as áreas profissionais, um ou mais eixos 

integradores para a área específica de concentração do programa e eixos 

correspondentes aos saberes de cada profissão, de modo a preservar a identidade 

profissional (BRASIL, 2012). Da carga horária total, a parte teórica deve corresponder 

a 20% e a prática, a 80%.  

Os cenários de aprendizagem devem propiciar o aprendizado, pautado na linha 

de cuidado e no conceito da gestão da clínica ampliada, a fim de que a formação 
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possa caminhar no sentido da construção da interdisciplinaridade e da integralidade 

do cuidado (BRASIL, 2012). 

Para a implementação de um Programa de Residência Multiprofissional, deve 

ser constituída uma Comissão de Residência Multiprofissional - COREMU, em que o 

coordenador deve possuir a titulação mínima de mestre e com experiência mínima de 

três anos nas áreas de formação, atenção ou gestão em saúde. É obrigatória a 

formação de um Núcleo Docente-Assistencial Estruturante, composto por docentes, 

tutores e preceptores. Cada ator, envolvido no Programa de Residência 

Multiprofissional, tem a sua caracterização e as atribuições descritas na 

Resolução nº 2, de 2012 (BRASIL, 2012). Na presente pesquisa, faz-se a 

diferenciação da Comissão local, identificada como COREMULTI; e da Comissão da 

Secretaria Municipal de Saúde, identificada como COREMU. 

Dallegrave e Kruse (2009) analisaram o período da implantação dos Programas 

de Residência Multiprofissional como “um furacão que arranca o que está preso, 

movimenta e estremece” e chamaram de “ilha da fantasia”, o sonho de ver o SUS 

formador e ordenador na concretização da Residência Multiprofissional. As autoras 

salientam que a Residência Multiprofissional difere da proposta da Residência Médica, 

visto que esta forma o profissional para a especialidade, no modelo curativo e numa 

prática individual, liberal e privada (DALLEGRAVE; KRUSE; 2009).  

Na pesquisa analítica discursiva de publicações escritas, outros meios de 

comunicação e legislações, as referidas autoras situam, a partir da asserção 

“Residência é só para médico”, a proposta diferenciada da Residência 

Multiprofissional. Visto que a Residência Multiprofissional está voltada para 

profissionais da saúde não médicos, ela amplia a concepção de clínica e do processo 

de saúde e doença. As legislações sobre as Residências Médica, Multiprofissional e 

de Área Profissional sugerem que a interprofissionalidade se articule, apesar de 

estarem apartadas em programas distintos (DALLEGRAVE, KRUSE; 2009, p. 217).  

Vasconcelos, Stedefeldt e Frutuoso (2016) estudaram a integração ensino-

serviço e a mudança de práticas profissionais. Em suas pesquisas, a partir de 

depoimentos de profissionais da área, esses autores evidenciaram a seguinte 

situação: a existência de um desencontro de objetivos tanto por parte da universidade 

quanto do serviço, uma vez que os objetivos da universidade não eram, 

necessariamente, acompanhados pelas práticas profissionais diante das diferentes 
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concepções de saúde e do cuidado. Os profissionais de saúde relataram que não se 

reconheciam como formadores e ordenadores e sentiam-se distanciados da 

universidade, bem como excluídos da concepção e do planejamento pedagógico. 

A atividade de ensino era considerada uma sobrecarga. A lógica assistencial persiste, 

ainda, no formato queixa-diagnóstico-conduta, mas existe o reconhecimento da 

abertura de espaços de discussão, de novas propostas e de novos olhares.  

A presença de um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, nos 

serviços, mobiliza a reorientação da atenção e a formação no espaço coletivo, 

inseridas no serviço. Dessa maneira, o aprender a trabalhar em equipe se concretiza 

nas discussões entre os profissionais, nas reflexões a respeito dos processos de 

trabalho e no próprio cotidiano do serviço (MARTINS et al., 2016). SILVA et al. (2016) 

apontam a potencialidade da Residência Multiprofissional em Saúde para incidir na 

Educação Permanente, por meio da instituição dos espaços coletivos e pelo encontro 

dos saberes e intersubjetividades. 

A dicotomia entre a teoria e a prática é confrontada no ensino em serviço e, a 

partir desse paradigma, existe a possibilidade do surgimento de novos 

conhecimentos, legitimados pela prática e pelas necessidades de saúde da população 

(VASCONCELOS; STEDEFELDT; FRUTUOSO, 2016). 

1.3 Trabalho em equipe: uma incursão teórica 

Para Peduzzi (2008, p.271), a gênese do conceito de trabalho em equipe se 

constituiu a partir de três vertentes: a primeira, traz a noção de integração da medicina 

preventiva às demais especialidades, com o movimento iniciado nos anos 50; a 

segunda, reflete as mudanças na abordagem do processo saúde e doença, por meio 

da concepção de unicausalidade e de multicausalidade; e a terceira, traz as alterações 

nos processos de trabalho em consequência da ampliação dos objetos de 

intervenção, da redefinição da finalidade do trabalho e da introdução de novos 

instrumentos e tecnologias. De acordo com a autora, “O conceito de saúde consiste 

no estado relativo e dinâmico de equilíbrio e a doença é um processo de interação do 

homem com os agentes patogênicos e o ambiente”.  

Na atenção integral ao paciente, a equipe de saúde ganha respaldo, a fim de 

contemplar os aspectos preventivos, curativos e de reabilitação, “porém, mantém-se 
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a centralidade do trabalho médico, em torno do qual outros trabalhos especializados 

se agregam” (PEDUZZI, 2008, p.272).  

O desenvolvimento histórico do conceito de trabalho em equipe progrediu 

desde meados dos anos 70, por meio de debates sobre as políticas de saúde e de 

recursos humanos, bem como sobre as necessidades de saúde da população. 

A formação especializada e curativa dos profissionais de saúde foi criticada e a 

atuação multiprofissional começou a ser estimulada, situação esta que ficou marcada 

após a VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Nos anos 90, os debates acerca 

da atenção integral e da introdução do Programa de Saúde da Família constituíram-

se na estratégia para a reorganização da atenção à saúde e do trabalho em equipe. 

O envelhecimento da população e o aumento das doenças crônicas e recorrentes 

motivaram a necessidade de ampliar e de qualificar a abordagem da atenção primária.  

Do ponto de vista administrativo, a proposta do trabalho em equipe, 

excessivamente fragmentado e despersonalizado, foi criticado. As especificidades do 

trabalho em equipe no campo da saúde devem ser consideradas:  

a complexidade dos objetos de intervenção, a intersubjetividade, visto que o 
trabalho sempre ocorre no encontro profissional usuário, e a 
interdisciplinaridade, características estas que requerem a assistência e o 
cuidado em saúde organizado na lógica do ‘trabalho em equipe’ em 
substituição à atuação profissional isolada e independente (PEDUZZI, 2008, 
p. 423). 

A reflexão sobre o trabalho colaborativo em saúde, a partir da equipe 

multiprofissional, avança em direção ao trabalho do “time” (teamwork) versus trabalho 

do grupo por coexistência e coabitação. Nas organizações de saúde, o processo de 

trabalho e a necessidade de políticas de recursos humanos refletem o quanto é 

complexo buscar melhorias e propor mudanças nos processos de trabalho das 

equipes de saúde (SCHRAIBER; PEDUZZI, 1999; CIAMPONE; PEDUZZI, 2000; 

PEDUZZI, 2000; PEDUZZI; SCHRAIBER, 2000).  

Para Peduzzi (2001, p.103), o trabalho em equipe pode ser conceituado como 

uma “modalidade de trabalho coletivo que se configura nas relações recíprocas entre 

as intervenções técnicas e a interação dos profissionais”. A definição de “equipe”, 

fundamentada na pesquisa da base de dados MEDLINE e LILACS, mostrava a 

predominância de uma abordagem estritamente técnica, como um conjunto de 

atribuições, tarefas ou atividades, sem a articulação dos trabalhos especializados. 
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A partir da perspectiva habermasiana, Peduzzi (2001) concebeu a “equipe”, 

distinguindo o agir-instrumental e o agir-comunicativo e possibilitou abarcar a 

racionalidade assistencial e a intersubjetividade.  

A concepção de trabalho em saúde envolve as relações entre o objeto de 

intervenção, os seus instrumentos e atividades, bem como o processo de divisão de 

trabalho. Nessa divisão técnica, o fracionamento de um mesmo processo de trabalho 

e os aspectos de complementaridade e interdependência entre os trabalhos 

especializados compõem o contexto multifacetado do trabalho em saúde. De acordo 

com Habermas (apud Peduzzi, 2001), o conceito de trabalho como ação racional, 

dirigida a fins não se destaca do segundo componente que é a interação. A “relação 

recíproca entre trabalho e interação não permite a redução da interação ao trabalho 

ou a derivação do trabalho a partir da interação” (PEDUZZI, 2001, p.105).  

Do trabalho, como ação racional, instrumental e estratégica, espera-se 

determinado êxito ou resultado. Da interação, do agir-comunicativo, orientados pelo 

comportamento, espera-se obter o entendimento e o reconhecimento mútuo das 

intersubjetividades. É por meio da prática comunicativa, em que se buscam os 

consensos, que “os profissionais podem arguir mutuamente o trabalho cotidiano 

executado e construir um projeto comum, pertinente às necessidades dos usuários”. 

(PEDUZZI, 2001, p.105). 

Peduzzi (2001) diferencia a autonomia técnica do profissional, no que se refere 

à liberdade de julgamento e tomada de decisão diante das necessidades de saúde da 

população, visto que essa autonomia é legitimada socialmente e não apenas 

tecnicamente. A autora descreve, ainda, o trabalho em equipe em dois tipos: equipe - 

integração e equipe - agrupamento. Os critérios para caracterizá-los são utilizados 

com base no tipo de comunicação a ser estabelecida entre os agentes, as diferentes 

técnicas, a desigual valoração dos trabalhos especializados, a formulação de um 

projeto terapêutico comum, a especificidade de cada área, a flexibilidade da divisão 

do trabalho e a autonomia técnica. 

De acordo com a autora, a equipe, como agrupamento de agentes, caracteriza-

se pela fragmentação, enquanto a equipe como integração de trabalhos é 

caracterizada pela proposta de ações integradas de saúde. Na equipe - agrupamento, 

há a justaposição das ações e o agrupamento dos agentes. Na equipe - integração, 

existe a articulação das ações e a interação dos agentes. 
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Na equipe-agrupamento, não há um projeto assistencial comum, as diferenças 

técnicas também ocorrem entre os trabalhos especializados, porém sem a 

possibilidade de arguição da desigualdade dos trabalhos especializados. Outrossim, 

as especificidades se mantêm, e a autonomia técnica ou é plena ou ausente. 

Na equipe-integração, as diferenças técnicas entre os trabalhos especializados 

existem, mas é possível a arguição da desigualdade dos trabalhos. Ocorre a 

flexibilidade da divisão do trabalho, e a autonomia técnica é de caráter 

interdependente.  

Em um enfoque contemporâneo, são enfatizadas as práticas colaborativas no 

trabalho em equipe. De acordo com o Marco para a Ação em Educação 

Interprofissional e Prática colaborativa da OMS (2010), a prática colaborativa consiste 

na atenção à saúde, mediante o envolvimento dos pacientes e de suas famílias, dos 

cuidadores e das comunidades para a realização, em todos os níveis da rede de 

serviços, de um cuidado da mais alta qualidade. Essa prática inclui o trabalho clínico 

e o não clínico relacionados à saúde, ou seja, o diagnóstico, o tratamento, a vigilância, 

a comunicação em saúde, a administração e a engenharia sanitária. A prática 

colaborativa sofre a influência de três mecanismos:  

● mecanismos de apoio institucional - os modelos de governança, os 

protocolos estruturados, os recursos operacionais compartilhados, as 

políticas de pessoal e as práticas de apoio;  

● mecanismos de cultura de trabalho - as estratégias de comunicação, as 

políticas para resolução de conflitos, os processos de tomada de decisões 

compartilhadas, e; 

● mecanismos de ambiente - o ambiente construído, as instalações e o projeto 

do espaço (OMS, 2010).  

O auxílio, na determinação das ações, advém do preparo dos trabalhadores de 

saúde para a prática colaborativa. Dentro da educação dos profissionais da saúde, 

existem os mecanismos de prestação de serviços de saúde, como o planejamento de 

capital, os modelos de remuneração, o financiamento, etc; e os mecanismos de 

proteção ao paciente, como o gerenciamento de riscos, a acreditação, a 

regulamentação e o registro profissional (OMS, 2010). 

 Os aspectos da interação e da socialização, entre os profissionais de saúde, 

desenvolvem-se melhor, tais como: maior confiança e o reforço da identidade 
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profissional. (AGUILAR-DA-SILVA et al., 2011). Para Aguilar-da-Silva et al. (2011), a 

reunião dos estudantes de diferentes cursos, para a realização de atividades 

conjuntas, desenvolve os aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores com vista à 

identificação e ao atendimento das necessidades de saúde da população, 

respeitando-se o grau de autonomia e domínio de cada profissão.  

Com relação às competências, desenvolvidas com a Educação 

Interprofissional, Batista (2012) descreve três:  

as competências comuns a todas as profissões, as competências específicas 
de cada área profissional e as competências colaborativas. As competências 
colaborativas consistem no respeito às especificidades de cada profissão, no 
planejamento participativo, no exercício da tolerância e a negociação, em um 
movimento de redes colaborativas (p. 26). 

Batista (2010) enfatiza que a formação, centrada na integralidade do cuidado, 

está em consonância com a demanda assistencial que “transcende os fazeres 

individualizados de cada profissão” e valoriza o trabalho em equipe. Com a Educação 

Interprofissional, a formação para o trabalho em equipe integrada produz uma força 

de trabalho com plasticidade para o reconhecimento e o respeito às especificidades 

de cada profissão. 

Essa plasticidade dialoga, fortemente, com a perspectiva interdisciplinar. 

Para Fazenda (2009, p.79), “a interdisciplinaridade supõe trocas intersubjetivas e uma 

nova forma de pensar, de fazer os atos de ensinar e de aprender”. A prática 

interdisciplinar é uma construção, na qual se tem a oportunidade de aprender e de 

construir saberes.  

De acordo com Gattás e Furegato (2006), a interdisciplinaridade implica a 

reciprocidade e a substituição da concepção fragmentária pela concepção unitária do 

ser humano. Saupe e Budó (2006, p.327) discutiram a interdisciplinaridade como 

possibilidade pedagógica, explorando o território fronteiriço da educação e do cuidado. 

As autoras esclarecem que “a interdisciplinaridade não significa negar as 

especialidades e especificidades de cada profissão”. Para a formação em saúde, 

frisam a fundamental prática interdisciplinar para o trabalho em conjunto e um 

“cuidado integrador e integrado” aos usuários do SUS.  

Madel Luz (2009) elucida as diferenciações entre a multidisciplinaridade, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade a partir da noção de campo de Bordieu 
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(1989), em que a complexidade do campo permite a multiplicidade e a coexistência 

dos saberes e das práticas na saúde coletiva. O modelo multi, pluri ou polidisciplinar 

da Saúde Pública clássica, originário do século XIX, baseia-se nos saberes 

específicos, com objetos de pesquisa e de intervenção especializados. Na perspectiva 

da autora, o paradigma multidisciplinar opõe-se ao paradigma monodisciplinar que 

remete à lógica de redução do campo específico (LUZ, 2009). 

Na análise da autora, a multidisciplinaridade, no campo da Saúde Pública 

clássica, seria composta por diversas disciplinas, as quais estudam e pesquisam 

objetos distintos e específicos. Esse modelo é o resultado da soma de olhares e de 

métodos de profissionais das diferentes disciplinas ou práticas (LUZ, 2009). 

O avanço tecnológico, do final do século XIX e no decorrer do século XX, 

propiciou o surgimento de especialidades, derivadas das disciplinas tradicionais e 

decorrentes da intersecção de disciplinas tradicionais biomédicas, humanas e físicas. 

A interdisciplinaridade surge composta por “subdisciplinas densas conceitualmente, 

especializadas em novos objetos, com novos métodos de investigação e novas 

perspectivas teóricas” (LUZ, 2009, p.306).  

Luz (2009) compreende que, na transdisciplinaridade, as políticas, as técnicas 

e a ética traduzem os saberes e as práticas dos agentes, pautadas pelo paradigma 

da eficácia. O modelo transdisciplinar é como se fosse um “paradigma sintético dos 

anteriores” e uma tendência da cultura contemporânea. As disciplinas se interligam, 

gerando os objetos, os temas pós-modernos e os novos campos de conhecimentos 

(LUZ, 2009, p.309). 

Dentro desse contexto, pensar o trabalho em equipe, como estruturante da 

Residência Multiprofissional em Saúde, demanda a superação dos fazeres isolados 

ou justapostos, avançando para os fazeres compostos, complexos, articulados e 

produtores de novas práticas e saberes. Cecílio (2006, p. 117) chama de 

“integralidade ampliada” esta articulação em rede, das múltiplas “integralidades 

focalizadas” [..] para o cuidado em saúde. 

 O trabalho em equipe ocorre no convívio cotidiano e se desenvolve em 

atividades, para as quais são necessários o gerenciamento de conflito, a liderança, a 

análise crítica do processo de trabalho e o reconhecimento das responsabilidades e 

da autocrítica (FORTE et al., 2016).  
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1.4 As questões norteadoras 

Essa pesquisa parte do reconhecimento de que a compreensão das trajetórias, 

a formação dos preceptores e a dinâmica do trabalho em equipe na Residência 

Multiprofissional possuem a potencialidade de contribuição para as propostas de 

transformação do cenário de ensino e do trabalho em equipe no cuidado perinatal.  

 O referido reconhecimento ancora-se no percurso da autora da investigação, 

no estudo da literatura e nas demandas contemporâneas, no que se refere às práticas 

de atenção à saúde, dentro de uma perspectiva de fortalecimento do SUS. 

A partir do reconhecimento acima aludido e da triangulação que ancora essa 

investigação, ou seja, as dimensões pessoais, as institucionais e as teórico-

metodológicas, assumem-se as seguintes questões norteadoras dessa pesquisa:  

— Quem são os preceptores e como foram construídas as experiências de 

trabalho em equipe dos que atuam na Residência Multiprofissional em 

Neonatologia?  

— Que percepção os preceptores têm a respeito dos desafios, das 

potencialidades, das facilidades e das dificuldades no trabalho em equipe?  

— Que sugestões os preceptores apresentam com relação à formação do 

residente para o trabalho em equipe?  



 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral 

Analisar o trabalho em equipe na Residência Multiprofissional em Saúde, de 

acordo com a perspectiva dos preceptores de um Programa de Residência no campo 

da assistência perinatal. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Mapear a trajetória dos preceptores da Residência Multiprofissional em 

Neonatologia. 

2. Apreender a percepção dos preceptores sobre o trabalho em equipe na 

Residência Multiprofissional em Neonatologia. 

3. Identificar que facilidades e dificuldades os preceptores percebem para a 

formação do trabalho em equipe, e as sugestões para o melhorar o 

trabalho integrado em equipe.  



 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 
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3.1 Características da pesquisa 

Foi realizada uma pesquisa de campo descritiva, analítica e qualitativa, em que 

foram apreendidos conhecimentos para aplicação prática no ensino em Residência 

Multiprofissional (GERHARDT; CÓRDOVA, 2009). A descrição do trabalho em equipe 

e as suas relações entre os diferentes condicionantes com a abordagem qualitativa 

possibilitaram apreender as relações dinâmicas de vínculos indissociáveis entre o 

mundo objetivo e a subjetividade, em que há a interpretação dos fenômenos, por meio 

de atribuição de significados (KAUARK et al., 2010; GRAÇAS, 2000). 

No campo da pesquisa qualitativa, optou-se pelo estudo de caso, conceituado 

por André (2013) como o tipo de investigação aprofundada sobre um determinado 

objeto ou fenômeno, levando em conta o seu contexto e as suas múltiplas dimensões, 

sob as diversas óticas, a fim de conhecê-lo de maneira ampla e detalhada. O estudo 

de caso permite mapear, descrever e analisar o contexto, além de possibilitar a 

explanação sobre as variáveis causais de situações complexas, nas quais o limite 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (GIL, 2008). Ademais, 

o estudo de caso, com a utilização de múltiplas fontes de informação, permite a 

avaliação detalhada dos processos organizacionais ou relacionais, o esclarecimento 

de possíveis fatores que interferem nos processos, dentre outras finalidades 

(MINAYO, 2013). 

3.2 Conhecendo o campo 

O Hospital e Maternidade Escola Municipal foi inaugurado em 1972. 

É referência para a assistência da saúde da mulher e gestação de alto risco. Em 2017, 

realizou uma média de 603 partos por mês e 563 partos por mês em 2016, conforme 

as informações do setor de Qualidade da própria instituição.  

 De acordo com a definição da portaria 930/2012, a Unidade Neonatal é 

composta por leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), leitos de 

Unidade de Cuidados Intermediários Convencional (UCIN-Co) e de Unidade de 

Cuidados Intermediários Neonatais Canguru (UCIN-Ca). No campo estudado, esses 

leitos somam: 30 leitos UTIN, 26 UCIN – Co e 4 UCIN – Ca, dispostos em 15 salas. 

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 
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por apresentar 170 leitos operacionais, o hospital é considerado de grande porte 

(SÃO PAULO, 2009). 

 Desde 2010, foi certificado como Hospital de Ensino, por meio da Portaria 

Interministerial MS/MEC nº. 2400/2007. Praticamente desde sua inauguração, oferece 

Residência Médica nas áreas de Ginecologia/Obstetrícia e Neonatologia, além de 

internato médico e estágios curriculares em Medicina, Enfermagem, Obstetrícia, 

Nutrição, Psicologia e Fisioterapia. Existem, igualmente, os estágios extracurriculares 

remunerados nas áreas de Enfermagem, Administração, Farmácia, Fonoaudiologia, 

Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Relações Públicas, Engenharia Civil e Gestão 

Hospitalar. Entre 2010 e 2011, foi desenvolvido o Curso de Aprimoramento em 

Fonoaudiologia Neonatal, vinculado ao Centro de Estudos da maternidade. 

(SÃO PAULO, 2014). 

A população atendida é 100% financiada pelo SUS. A maternidade não se 

constitui somente em uma referência para 50 unidades Básicas de Saúde da região 

norte, mas também de recebe pacientes de outras regiões, devido a sua natureza e 

complexidade, uma vez que abrange especialidades de Obstetrícia, Ginecologia, 

Oncologia Pélvica e Mamária e Neonatologia. São realizados os atendimentos de 

emergência e urgência em Ginecologia e Obstetrícia; as consultas eletivas; as 

internações hospitalares clínicas e cirúrgicas em Ginecologia, Obstetrícia e 

Neonatologia; e exames auxiliares ao diagnóstico e ao tratamento. No Ambulatório de 

Especialidades são realizadas as consultas eletivas nas áreas de: Ginecologia Geral, 

Oncologia Clínica, Pélvica e Mamária, Clínica Médica, Cirurgia Plástica Reconstrutiva, 

Atenção à Mulher Vítima de Violência Sexual, Uroginecologia, Avaliação pré-

anestésica, Pré-Natal de Alto Risco, Ambulatório de Umbigo e Amamentação, 

Ambulatório de Acompanhamento de Recém-Nascidos de Baixo Peso, 

Neuropediatria, Cardiologia Pediátrica, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Serviço 

Social, Fisioterapia, Psiquiatria, Assistência Farmacêutica, Homeopatia, Nefrologia, 

Endocrinologia, Planejamento Familiar, Climatério, Neurologia Neonatal e 

Endoscopia. 

Além do ambulatório, a maternidade conta com o Alojamento Conjunto que é a 

unidade de assistência às puérperas e seus bebês, onde são realizadas as 

orientações necessárias para o cuidado do recém-nascido, as quais são oferecidas 

pela equipe multiprofissional composta por médicos, residentes médicos, enfermeiros, 
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auxiliares de enfermagem, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogas e 

fonoaudiólogas.  

Desde 1980, a unidade Casa da Gestante de Alto Risco acolhe gestantes que 

necessitam do acompanhamento rigoroso da gestação, com controles especiais e o 

seguimento de uma equipe multiprofissional especializada, seja por quadro de 

hipertensão arterial, crescimento intrauterino restrito, trabalho de parto prematuro, 

diabetes mellitus, malformação fetal seja por outros quadros. 

A Unidade Neonatal é o setor de internação especializado no atendimento ao 

recém-nascido de alto risco, com peso inferior a 2000 gramas, prematuro, com 

distúrbios respiratórios, quadros suspeitos ou confirmados de infecção neonatal, 

malformações, etc. O Banco de Leite Humano apoia a Unidade Neonatal e o 

Alojamento Conjunto com assistência às puérperas nas questões relacionadas à 

amamentação e à manutenção da lactação. 

Na Unidade de Terapia Intensiva Adulto, são atendidas as gestantes de alto 

risco e as pacientes que realizaram procedimentos cirúrgicos de Oncologia 

Ginecológica. 

A infraestrutura do programa é caracterizada pelos seguintes espaços: a área 

ambulatorial, a Casa da Gestante de Alto Risco, o Pré-parto, o Centro Obstétrico, a 

Unidade Neonatal, o Banco de Leite Humano, o Alojamento Conjunto, as enfermarias, 

o Serviço de Nutrição e Dietética, e a Farmácia Ambulatorial e Hospitalar. 

Oitenta porcento da carga horária prática deve ocorrer no cenário hospitalar e 

ambulatorial. Vinte porcento desta carga horária deve ocorrer nas Unidades Básicas 

da Coordenadoria de Saúde Norte.  

A infraestrutura para o ensino é constituída por: anfiteatro, salas de aula, 

equipamentos de multimídia, laboratório de simulação realística, biblioteca com mesas 

de estudo e computadores com acesso à internet e secretaria de ensino. 

Na Instituição, o programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia 

teve a primeira turma ingressante, em 2015. Naquele ano, ofereceu cinco vagas na 

área de Enfermagem, duas para Fonoaudiologia, duas para Nutrição, duas para 

Fisioterapia, duas para Psicologia, duas para Serviço Social e uma para Farmácia. 

Em 2016, uma das vagas de Enfermagem foi reduzida e uma vaga de Farmácia 

ampliada. A cada ano, no total, ingressam 16 residentes. A equipe multiprofissional é 

composta por 52 profissionais, envolvidos em atividades de preceptoria: 
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oito fonoaudiólogas, sete psicólogos, oito assistentes sociais, três nutricionistas, 

12 enfermeiros, três farmacêuticas, três terapeutas ocupacionais e oito 

fisioterapeutas. De acordo com o projeto pedagógico, o Programa de Residência 

Multiprofissional se propõe a formar residentes que tenham uma visão abrangente do 

processo saúde-doença, assim como uma atuação integral, multiprofissional e 

interdisciplinar, focada na atenção hospitalar especializada, com desdobramento na 

atenção primária. (SÃO PAULO, 2014). 

O objetivo geral do Programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia 

é formar profissionais de diferentes áreas da saúde, os quais desenvolvam, no 

exercício de sua profissão, um perfil altamente qualificado, permeado por atitudes 

reflexivas, críticas, humanitárias e éticas, com responsabilidade e competência para 

atuar nos cenários do SUS, no âmbito da saúde da mulher e do recém-nascido. 

O objetivo específico é: especializar profissionais da área da saúde para a atenção 

integrada, valorizar a perspectiva biopsicossocial e ampliar o conceito e a prática da 

integralidade, para que desenvolvam uma visão gerencial, de assistência e de 

pesquisa (SÃO PAULO, 2014). 

Neste hospital, constituiu-se uma Comissão de Residência Multiprofissional da 

maternidade escola, denominada COREMULTI, a fim de se distinguir da Comissão de 

Residência Multiprofissional do âmbito municipal, a COREMU, que coordena todos os 

programas de Residência Multiprofissional e de Área Profissional. 

A COREMULTI é formada pela coordenação do Programa de Residência 

Multiprofissional, por representantes preceptores de cada área profissional e por 

docentes e representantes discentes, de acordo com a Portaria nº. 1996, de 20 de 

agosto de 2007 e com a Resolução Interministerial (Ministério da Saúde e Ministério 

da Educação) CNRMS nº. 2, de 13 de abril de 2012. Nas reuniões dessa comissão, 

realizam-se o planejamento para a formação dos residentes e as discussões sobre o 

desenvolvimento da Residência Multiprofissional. 

 A coordenação da COREMULTI e o representante discente participam das 

reuniões convocadas pela Comissão de Residência Multiprofissonal no âmbito da 

Secretaria Municipal da Saúde (COREMU). 
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A Instituição de Ensino Superior parceira (IES) é uma universidade privada, 

situada na zona sul de São Paulo, onde os residentes realizam as disciplinas dos eixos 

transversais e as específicas por área profissional. As disciplinas do eixo integrador e 

as do eixo específico da área de Fonoaudiologia são ministradas pelos profissionais 

do hospital. As disciplinas desses eixos estão discriminadas no Quadro 1.  

Quadro 1: Disciplinas ministradas na IES parceira e no hospital, por eixos. 

EIXO TRANSVERSAL: EIXO ESPECÍFICO: 

EIXO INTEGRADOR 

(disciplinas ministradas pela 

equipe do hospital) 

• Metodologia 

Científica 

• Fonoaudiologia I, II, 

III e IV (ministrada 

pela equipe do 

hospital) 

• Equipe 

Multiprofissional e 

Gestão do Cuidado 

• Políticas Públicas e 

Gestão em Saúde 

• Fisioterapia I, II, III e 

IV 

• Cuidados 

Integradores em 

Perinatologia I, II, III 

e IV 

• Vigilância em Saúde 

e Monitoramento de 

Indicadores 

• Farmácia I, II, III e IV 

• Relações e 

Comunicação em 

Saúde 

• Padrões de 

Qualidade e 

Biossegurança 

• Enfermagem I, II, III e 

IV 
 

• Ética, Bioética e 

Humanização em 

Saúde 

• Nutrição I, II, III e IV  

• Trabalho de 

Conclusão de 

Residência 

• Serviço Social I, II, III 

e IV 
 

 
• Psicologia I, II, III e 

IV 
 

Fonte: Edital da RMS (SÃO PAULO, 2014). 
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A organização da escala semanal dos residentes está ilustrada no Quadro 2. 

Para a realização das disciplinas específicas e transversais na IES parceira, o 

residente se desloca duas vezes por semana no primeiro ano de Residência (R1) e 

uma vez por semana, no segundo ano (R2). 

Quadro 2: Escala semanal do residente nos cenários de prática e disciplinas, por ano. 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

R1 manhã  
7h00 -12h30 
 

IES 
Cenário 
hospitalar 

Cenário 
hospitalar 

IES 

Cenário 
Atenção 
Básica / 
Cenário 
hospitalar 

R1 tarde  
13h30 -19h00 

IES 
Cenário 
hospitalar 

Disciplina 
do Eixo 
integrador 

IES 

Cenário 
Atenção 
Básica / 
Cenário 
hospitalar 

R2 manhã  
7h00 -12h30 
 

Cenário 
hospitalar 

Cenário 
hospitalar 

Cenário 
hospitalar 

IES 
Cenário 
hospitalar 

R2 tarde  
13h30 -19h00 

Cenário 
hospitalar 

Cenário 
hospitalar 

Disciplina 
do Eixo 
integrador/C
enário 
hospitalar 

IES 
Cenário 
hospitalar 

Fonte: elaborado pela autora (COREMULTI, 2019). 

 

O residente realiza, no R1, um estágio de seis meses em unidades de saúde 

da região norte do município. A articulação da Residência Multiprofissional com a 

Atenção Primária, no sentido da integralidade do cuidado, é realizada por intermédio 

desse estágio e de reuniões mensais com os profissionais preceptores da rede de 

Atenção Básica. Nessas reuniões são discutidos temas e casos apresentados pelos 

residentes com a participação de preceptores da Atenção Básica e da maternidade. 

Este espaço consiste em importante estratégia para o fortalecimento da atuação 

multidisciplinar, em que se estabelece um bom relacionamento e uma maior agilidade 

e resolutividade da assistência integral aos pacientes da rede de atenção à saúde. 

(COREMULTI, 2019).  



3 PERCURSO METODOLÓGICO |  48 

 

 

No cenário hospitalar, a prática no R1 é realizada em dois dias na semana e 

um dia no cenário da Atenção Básica. No R2, a prática passa a ser realizada de três 

a quatro vezes por semana no cenário hospitalar, com atividades práticas e teórico-

práticas, bem como a discussão de casos em equipe multidisciplinar, além de um 

período no cenário da Rede de Atenção Primária.  

As disciplinas do eixo integrador são realizadas pelos preceptores do próprio 

hospital. São desenvolvidas atividades teóricas e teórico-práticas, com as seguintes 

disciplinas: “Equipe Multidisciplinar e Gestão do Cuidado”, “Cuidados Integradores”, 

“Relações e Comunicação em Saúde” e “Encontro de Saberes: Integração 

Maternidade e Atenção Básica”. Os preceptores da equipe interdisciplinar da 

maternidade ministram aulas teóricas sobre Perinatologia e propõem atividades 

teórico-práticas com estratégias de metodologia ativa e problematização.  

Na avaliação geral, o residente pode obter notas que variam entre zero e dez. 

Os seguintes critérios são observados: a assiduidade, a pontualidade, o interesse, a 

relação com paciente, o comportamento ético, o relacionamento pessoal, o respeito a 

regimentos e normas, a organização dos registros em prontuário, a identificação do 

profissional e a apresentação de casos nas atividades teórico-práticas (SÃO PAULO, 

2014).  

De acordo com o projeto pedagógico, espera-se que os profissionais, egressos 

do Programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia, estejam habilitados a: 

— aplicar raciocínio crítico-reflexivo na resolução de problemas, dentro do 

ambiente de prática assistencial; 

— desenvolver estudos científicos que contemplem a melhoria do ambiente 

de prática; 

— atuar dentro de um contexto interdisciplinar para o atendimento das 

necessidades de cuidado e de educação dos usuários do serviço;  

— atuar com competência em sua área profissional específica; 

— planejar, gerir e executar atividades de assistência ao usuário, no 

ambiente hospitalar, dentro de suas especificidades profissionais; e  

— desenvolver atividades de Educação em Saúde em todos os ambientes 

de prática profissional (SÃO PAULO, 2014). 
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Cada categoria profissional tem o perfil do egresso, conforme o seu eixo 

específico.  

Com base no resumo das atividades desenvolvidas, no desempenho técnico-

profissional do residente e na sua integração nas atividades curriculares, é realizada, 

semestralmente, a avaliação específica de cada área pelos preceptores das 

respectivas áreas.  

O residente faz um Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) com a 

orientação de um docente da IES parceira e/ou um coorientador da maternidade, 

mediante a aprovação em Comitês de Ética em Pesquisa da IES parceira e da 

maternidade, assim como o cadastro na Plataforma Brasil. Esse trabalho é 

apresentado a uma banca examinadora na IES parceira e compartilhado em evento 

científico da maternidade.  

3.3 Os participantes 

No Quadro 3, estão dispostos o número de participantes convidados, quantos 

aceitaram e quantos participaram efetivamente. No âmbito hospitalar, foram 

convidados 35 profissionais da assistência perinatal, dos quais 34 aceitaram participar 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice I). Um dos 

preceptores participantes chegou ao encontro com uma hora e meia de atraso e como 

a discussão do grupo focal estava bastante avançada, não foi possível a sua inclusão 

no estudo. Dois participantes assinaram o TCLE, mas não compareceram aos grupos 

focais. 

Quadro 3: Participantes da pesquisa. 

Convidados Aceitaram Faltaram/atrasaram Participaram 

35 34 2/1 31 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Aos grupos focais, compareceram 31 profissionais, os quais possuem contato 

com os residentes da Residência Multiprofissional. Alguns preceptores acumulam a 

função de gestão de suas respectivas áreas profissionais. 
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3.3.1 Critérios de inclusão 

No presente estudo, foram incluídos os preceptores que acompanham os 

residentes multiprofissionais no ambiente hospitalar, uma vez que é o principal cenário 

da área de concentração do programa de Residência Multiprofissional em 

Neonatologia, em que o residente deve cumprir 80% de sua carga horária. Dentre 

esses profissionais, alguns acumulam cargo de chefia de área profissional ou de 

programa. 

3.3.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídos os preceptores que se encontrariam em férias, folga e/ou 

licença. 

3.4 Processo de produção de dados 

A produção dos dados se desenvolveu por meio de duas estratégias 

metodológicas (Figura 2). Para a coleta de dados sociodemográficos, solicitou-se aos 

participantes que respondessem a um questionário, conforme conta no Apêndice II. 

O questionário é um conjunto de perguntas, formuladas com a finalidade de coletar 

informações a respeito de opiniões, dos interesses e de informações sobre os 

respondentes, no que diz respeito aos fatos, às preferências, às atitudes, ao grau de 

satisfação, às crenças, bem como às características sociodemográficas (AMARO; 

PÓVOA; MACEDO, 2005; CHAGAS, 2000; GÜNTHER, 2003; MARCONI; LAKATOS, 

2003; VIEIRA, 2009). Foi solicitado aos participantes que respondessem ao 

questionário antes de se iniciar cada grupo focal. 

O grupo focal é uma maneira utilizada para entrevistar, geralmente, de 6 a 

8 pessoas, no qual se propõe a discussão de questões ou de tópicos que envolvam 

algum tipo de atividade coletiva e, a partir de uma interação do grupo criada, os dados 

de pesquisa são, explicitamente, coletados (MINAYO, 2013; MORGAN, 1997; 

STALMEIJER et al., 2014). O grupo focal é conduzido por um moderador ou facilitador 

da discussão e por um observador ou relator (MINAYO, 2013). Para a realização da 

moderação das discussões, foram convidadas pessoas externas ao hospital. O papel 

de observadora foi realizado pela pesquisadora. 



 

 

Figura 2: Ferramentas metodológicas utilizadas para a produção de dados 



 

Foram realizados cinco grupos focais, identificados por letras, de A a E, e os 

participantes codificados por letra e número, conforme a quantidade de participantes 

do grupo. Houve a cooperação de três colegas mestrandas, moderadoras, 

identificadas por M1, M2 e M3. Os grupos focais ocorreram entre os dias 23 de maio 

e 08 de junho de 2018. As moderadoras conduziram os grupos focais, seguindo um 

roteiro de temas e perguntas, relacionado no Apêndice III. As discussões foram 

gravadas em áudio e transcritas. As observações e trocas de impressões, entre a 

pesquisadora e as moderadoras, foram registradas em diário de pesquisa. 

No Quadro 4, descreve-se a composição dos seguintes grupos focais: A e D, 

(GF A e GF D), compostos por gestores de área profissional, os quais foram 

moderados por M2; o grupo focal B, (GF B), composto por preceptores, mediado pela 

moderadora M3; e os grupos focais C e o E, (GF C e GF E), compostos por 

preceptores, mediados pela moderadora M1 que, anteriormente, havia realizado 

grupos focais para a sua pesquisa. Os demais grupos focais foram mediados, 

igualmente, por colegas do mestrado, os quais não possuiam experiência prévia 

nessa atividade. 

Quadro 4: Grupos focais, integrantes e moderadoras. 

Moderadora Grupo focal (participantes) 

M1 C, E (preceptores) 

M2 A, D (gestores e preceptores) 

M3 B (preceptores) 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

No Quadro 5, estão descritas as datas, em que os grupos focais foram 

realizados, bem como a sua composição e as suas moderadoras. Os gestores e 

preceptores foram agrupados separadamente, a fim de que a dimensão hierárquica 

não intimidasse a livre expressão de suas opiniões. Os grupos focais ocorreram em 

horário de trabalho, em uma sala de aula do hospital, com a anuência das chefias 

diretas. 
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Quadro 5: Datas dos grupos focais, moderadoras e perfil dos participantes. 

Grupo Moderadora Predomínio de Participantes Data 

A M2 Gestores 08/0618 

B M3 Preceptores 05/06/18 

C M1 Preceptores 30/05/18 

D M2 Gestores 25/05/18 

E M1 Preceptores 23/05/18 

Fonte: elaborado pela autora. 

3.5 Processo de Análise de Dados 

Os dados, produzidos nos grupos focais, foram transcritos e estudados 

mediante a análise de conteúdo na modalidade temática, a qual consiste em comparar 

os dados, obtidos por meio de discursos, com os pressupostos teóricos, inseridos no 

momento histórico e social da sua produção (FRANCO, 2012). Minayo (2013, p.303) 

ressalta que a análise de conteúdo é constituída por “técnicas e pesquisa que 

permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um determinado 

contexto, por meio de procedimentos especializados e científicos”.  

Balizados pelos objetivos da pesquisa e pelo referencial teórico, os dados 

produzidos foram analisados, a partir de Unidades de Análise (UA) do tipo temática, 

chamadas, nesse estudo, de Núcleos Direcionadores (ND), (Figura 3). Esses núcleos 

delimitam um determinado tema, do qual emergem as categorias analíticas (CA) que 

expressam um significado de acordo com os aspectos pessoais, atribuídos pelo 

participante da pesquisa a respeito de um conceito (FRANCO, 2012). 
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Figura 3: Núcleos direcionadores 
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Essas Unidades de Análise (UA) são subdivididas em Unidades de Contexto 

(UC) e Unidades de Registro (UR). As Unidades de Contexto apresentam o contexto 

em que os dados se produzem, influenciadas pelas características dos informantes e 

pelo grupo social a que pertencem. Esses aspectos oferecem as informações acerca 

de uma visão ampla para a análise e a interpretação das mensagens do seu 

“significado e sentido” (FRANCO, 2012, p. 49).  

A Unidade de Registro (UR) tipo temática é a menor parte do conteúdo 

verificada e é composta por segmentos da mensagem, como frases ou parágrafos que 

trazem os significados em análise (FRANCO, 2012). Seguiram-se os passos, 

descritos por Bardin (2016) e Franco (2012), da pré-análise, em que foi realizada 

leitura exaustiva e “flutuante”, com a identificação de impressões, de representações, 

de emoções, de conhecimentos, de expectativas, entre outros, os quais foram 

organizados por temas, ou seja, as Unidades de Análise, nomeadas, nesse estudo, 

como Núcleos Direcionadores (ND). A partir da classificação e investigação das 

Unidades de Contexto e de Registro, emergiram as Categorias de Análise ou 

Categorias Analíticas (CA), diante da reflexão e da articulação com a teoria e com os 

objetivos da pesquisa (FRANCO, 2012).  

 Para cada grupo e tema abordado foram confeccionados mapas conceituais 

para a visualização, análise e interpretação do conteúdo produzido pelos 

participantes. Os mapas conceituais auxiliaram na organização das categorias 

analíticas da pesquisa. Moreira (2009) evidencia que os mapas conceituais são 

diagramas, nos quais os conceitos ou as palavras são relacionadas, a fim de 

representar os conceitos. São diagramas de significados e de relações significativas. 

Podem representar hierarquias conceituais, mas não devem ser confundidos com os 

organogramas ou os diagramas de fluxo, uma vez que não implicam uma sequência 

temporal ou uma direcionalidade. Os mapas conceituais se diferenciam dos mapas 

mentais, por não se limitarem a relacionar conceitos. Podem incluir outros significados 

e não se prender à organização hierárquica. O autor salienta que “não devem, 

igualmente, ser confundidos com quadros sinópticos que são diagramas 

classificatórios. Mapas conceituais não buscam classificar conceitos, mas sim 

relacioná-los e hierarquizá-los” (MOREIRA, 2009, p.4).  
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Os conceitos principais devem estar em destaque e as setas ou as linhas 

relacionam esses conceitos entre si. Pode constituir: 

um instrumento capaz de evidenciar significados atribuídos a conceitos e 

relações entre conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos, de uma 
disciplina, de uma matéria de ensino. Por exemplo, se o indivíduo que faz um 
mapa, seja ele, digamos, professor ou aluno, une dois conceitos, através de 
uma linha, ele deve ser capaz de explicar o significado da relação que vê 
entre esses conceitos (MOREIRA, 2009, p. 5).  

O tratamento e interpretação dos resultados, obtidos com o surgimento das 

categorias de análise, produzem os núcleos de compreensão do texto para responder 

aos objetivos da pesquisa (MINAYO, 2013). 

3.6 Procedimentos éticos 

A presente pesquisa foi realizada com as anuências da Presidência da 

Comissão da Residência Multiprofissional em Neonatologia (Anexo I), da Diretoria de 

Departamento Técnico do hospital e maternidade-escola (Anexo II) e com a aprovação 

dos Comitês de Ética em Pesquisa da Unifesp e da instituição coparticipante, CAAE 

no. 85492318.3.0000.5505 e 85492318.3.3001.5454, pareceres nos. 2.580.943 

(Anexo III) e 2.653.645 (Anexo IV), respectivamente. 

Foi solicitado aos participantes, o aceite por meio do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (Apêndice I), inclusa a autorização para a gravação em áudio, de 

acordo com a Resolução CNS no. 466 de 12/12/2012, a qual regulamenta as 

pesquisas que envolvem seres humanos, e Resolução CNS no. 510, de 07/04/2016, 

que regulamenta as pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. 

 



 

4 RESULTADOS 
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A fim de apresentar um panorama geral, segue a descrição das características 

dos participantes. Participaram da pesquisa 31 profissionais,  cinco enfermeiros, um 

farmacêutico, cinco fisioterapeutas, sete fonoaudiólogos, três nutricionistas, três 

assistentes sociais e três terapeutas ocupacionais, sendo um gestor de cada área 

profissional (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Perfil geral das áreas das profissionais dos participantes 

 

 

 

Em relação ao gênero, 29 são mulheres e 2 homens. (Gráfico 2)  

Gráfico 2: Perfil geral dos participantes - Gênero 
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 Em relação à faixa etária, 13 participantes têm entre 31 e 40 anos, 11 têm entre 

51 e 60 anos, 5 têm entre 41 e 50 anos, um tem menos de 30 anos e um tem mais de 

60 anos. (Gráfico 3) 

Gráfico 3: Perfil geral dos participantes – Faixa etária 

 

 

 

 

Em relação à formação em pós-graduação, 23 preceptores possuem 

especialização, 5 possuem mestrado, um doutorado e 2 não possuem pós-graduação 

(Gráfico 4) . 

Gráfico 4: Perfil Geral Dos Participantes – Pós-Graduação 
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Em relação ao estado civil, 18 são casados ou em união estável, 10 solteiros e 

3 divorciados (Gráfico 5). 

Gráfico 5: Perfil Geral Dos Participantes – Estado Civil 

 

 

 

Sinteticamente, por meio do mapa conceitual simplificado da Figura 4, são 

apresentadas as categorias analíticas que emergiram da análise de conteúdo da 

modalidade temática, dos grupos focais. Este mapa conceitual está simplificado 

devido à ausência dos verbos de ligação. A inserção do preceptor no programa de 

Residência Multiprofissional ocorreu por meio de convite em um contexto de 

imposição institucional por conta de o campo se tratar de um hospital de ensino. De 

forma geral, os preceptores se queixaram por não haver tanto a formação para exercer 

a preceptoria, quanto na área de concentração do programa, que é Neonatologia. A 

inserção da Residência Multiprofissional provocou mobilização da equipe no sentido 

de reorganizar os processos de trabalho visando o acolhimento e ensino do residente. 

A motivação dos preceptores ocorre por haver experiência prévia com o ensino e ao 

ver o residente formado. Para os preceptores, é gratificante vivenciar o aprendizado 

compartilhado. Quanto ao reconhecimento, os preceptores relatam sentir falta de 

reconhecimento por parte do hospital e falta de articulação com a universidade 

parceira. No que se refere ao contato com o Projeto Político Pedagógico, a maioria 

dos preceptores relata que não teve o contato nem participou do planejamento da 

Residência. Estes preceptores se veem como um auxílio na prática e se preocupam 

em ensinar de acordo com o grau de gravidade e complexidade dos casos. Dos 
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preceptores que tiveram contato com o projeto político pedagógico, há o 

reconhecimento da necessidade de se atualizar constantemente esse projeto e buscar 

maior integração com a universidade parceira. Há a preocupação de formação do 

residente para o SUS, de acordo com suas diretrizes. 

Quanto ao trabalho em equipe, os preceptores identificam que as áreas atuam 

de forma fragmentada, cada um de acordo com a sua especialidade e em uma 

dinâmica hierarquizada pelo modelo biomédico hospitalar. Dentre desafios e também 

uma potência, a comunicação em equipe, para discussão de caso e construção de 

projeto terapêutico singular – PTS – a fim de proporcionar um cuidado integral e ações 

articuladas. Estas ações integradas possuem a potencialidade de gerar novos 

projetos, os quais retroalimentam a motivação dos profissionais na prática. Entretanto, 

para que ocorram tais discussões, são necessários espaços, recursos humanos e 

política institucional que apoie a prática do trabalho em equipe. Ainda relacionada à 

comunicação em equipe, os preceptores relatam a necessidade de gerenciamento de 

conflitos entre os residentes e os preceptores, os quais também trouxeram 

aprendizado para a equipe. Um importante aspecto mencionado para o trabalho em 

equipe, foi a liderança necessária para a coordenação das ações e da circulação da 

comunicação. 

 

 

Figura 4: Visão geral das categorias analíticas. 
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A seguir, são apresentadas as descrições detalhadas dos dados e os 

resultados de cada grupo focal.  

4.1 Grupo Focal A (GF A): conversando com gestores 

O grupo focal A foi mediado pela moderadora M2 e teve a duração de uma hora 

e 45 minutos.  

4.1.1 Conhecendo os participantes 

O Gráfico 6 descreve a formação profissional do GF A que foi composto por 

sete gestores das seguintes áreas: coordenação da Residência Multiprofissional; 

chefia da equipe multidisciplinar/chefia da Psicologia, em que uma profissional 

acumula 2 cargos; coordenação de ensino de Fisioterapia e a chefia da Terapia 

Ocupacional; chefia de Enfermagem; chefia da Nutrição e chefia de Fonoaudiologia.  

Gráfico 6: Área de formação profissional do Grupo Focal A. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O GF A foi composto por um público 100% feminino, cujo estado civil se 

resumiu em duas delas casadas, cinco solteiras e uma divorciada, com experiência 

de 17 a 40 anos de formação, conforme os Gráficos 8 e 9. Como mencionado, 

anteriormente, na Figura 5, quatro dessas participantes possuem especialização, 

duas possuem mestrado e uma, doutorado, (Gráfico 10). Apenas uma participante não 
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está envolvida com a Residência Multiprofissional, desde a sua implantação, vide 

Quadro 6, Apêndice IV. 

A faixa etária dos participantes foi composta por quatro participantes entre 51 

e 60 anos, dois na faixa etária entre 31 e 40 anos e uma participante com mais de 

60 anos (Gráfco 7). 

Gráfico 7: Faixa etária do Grupo Focal A. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As setas coloridas, que constam na Figura 5, ilustram as áreas de formação de 

cada participante. A terapeuta ocupacional e a enfermeira possuem especialização 

em Administração Hospitalar. A enfermeira possui mais duas especializações em 

Saúde Pública e Terapia Nutricional. A nutricionista realizou especialização em 

Nutrição Clínica. Uma das fonoaudiólogas possui especialização em Distúrbios da 

Comunicação Humana e a outra possui doutorado em Neurociências e especialização 

em Preceptoria no SUS. A trajetória da fisioterapeuta, representada pelas setas 

verdes, mostra que ela teve formação para o Ensino em curso de Especialização 

sobre Educação em Saúde. A psicóloga, representada pelas setas lilás, fez mestrado 

em Psicologia Clínica. 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

Figura 5: Áreas das pós-graduações dos participantes do GF A. 

 

 

 

 

Gráfico 8: Estado civil do Grupo Focal A. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Gráfico 9: Tempo de formação do Grupo focal A.  

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

Gráfico 10: Pós-graduação dos participantes do Grupo Focal A. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Duas participantes referem ter formação para o Ensino. Uma delas realizou o 

curso de especialização “Preceptoria no SUS” e a outra o de “Especialização 

Educação em Saúde”. Todas relatam a necessidade de ter essa formação, a fim de 
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melhorar o processo de ensino e de aprendizagem, assim como promover a educação 

continuada e permanente. Questionadas a respeito da formação para o trabalho em 

equipe, duas participantes mencionam ter a referida formação. A terapeuta 

ocupacional teve, na graduação, a formação mencionada e a fisioterapeuta, em 

cursos, oferecidos pela Escola Municipal de Saúde. As duas fonoaudiólogas e a 

psicóloga negam ter essa formação, mas enfatizam que obtiveram, na prática, a 

experiência do trabalho em equipe, (vide Quadro 6, Apêndice IV). 

Do total das participantes do GF A, duas atuam na Unidade Neonatal, uma atua 

na Unidade Neonatal e no Alojamento conjunto, uma na Casa da Gestante de Alto 

Risco e duas atuam no Ambulatório. Todas afirmam que não possuem outro vínculo 

de trabalho e que assumem o papel de coordenação de equipe ou de área, (Figura 6). 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Figura 6: Cenários de atuação do GF A. 

4.1.2 Conhecendo os Olhares dos Gestores 

Os grupos focais permitiram, aos participantes da pesquisa, apresentarem-se 

por meio do compartilhamento de experiências, de percepções e de ideias, referentes 

ao programa da Residência Multiprofissional e ao ensino em serviço. Após a leitura 

“flutuante” do material transcrito, organizou-se um quadro analítico com cada núcleo 
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direcionador (ND), com as unidades de contexto (UC), com as unidades de registro 

(UR) e com as categorias de análise (CA) emergentes, (Apêndice V). 

O primeiro Núcleo Direcionador foi a inserção dos profissionais na 

Residência Multiprofissional. Todas as participantes relataram como foram as suas 

experiências no início da Residência. Três delas referem que receberam o convite e 

quatro passaram a atuar na Residência, sem optarem diretamente pelo envolvimento 

com o programa. A Figura 7 demonstra o mapa conceitual, relativo ao Núcleo 

Direcionador 1, construído a partir das falas do GF A: 
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Figura 7: GF A Mapa conceitual do ND 1. 
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Como categorias de análise, emergiram duas: 

Categoria 1: Convite e interesse pessoal e profissional pelo ensino e 

aprendizado mútuo:  

“...Para mim, assim, foi uma coisa que eu aceitei porque e eu sempre na 

minha formação fui ligada a ensino ... e eu sempre tentava trazer para cá, 

na minha área específica, que é Fonoaudiologia, o ensino também...” 

(A1). 

“... Fui supervisora de estágios, também supervisionando o estágio do 

CIEE, desenvolvendo ...alguns trabalhos de orientação de TCC... ser 

preceptora foi.... ...unir prática com atividade acadêmica...” (A3). 

Categoria 2: Determinação institucional por ser Hospital de Ensino 

“Com a ideia da Residência, quando falam “e teve um convite? não, foi 

goela abaixo mesmo! aqui é um hospital escola, precisa” (A2). 

“...e assim, é... eu tive muitas dúvidas em relação à Residência ...desde 

o início que ... disse, nem existia ainda, tal... eu sempre achei interessante 

por ser mesmo, um hospital escola né, mas eu sempre... eu acho que eu 

sou um pouco rígida nas coisas, então eu sempre tive muito... receio, né 

...e se a gente daria conta.. porque tem a colega, que é uma TO que está 

bastante envolvida com a Residência, tá bem próxima, que tem todo um 

perfil né, acadêmico e tal, e que gosta...” (A5).  

O segundo núcleo direcionador abordou a percepção do preceptor a respeito 

da motivação, gratificação e reconhecimento em exercer a preceptoria. Apenas 

uma participante não emitiu a sua opinião. As demais sentem-se motivadas com o 

aprendizado mútuo, não recebem remuneração alguma pela atividade de preceptoria, 

mas consideram gratificante a interação com os residentes e a mobilização na equipe. 

Quanto ao reconhecimento do trabalho em preceptoria, não se sentem reconhecidas 

por exercer a preceptoria, (Figura 8). 
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Figura 8: GF A Mapa conceitual do ND2. 
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Emergiram três categorias de análise: 

Categoria 1: Gratificação pessoal e profissional:  

“...eu acho que pessoalmente é bastante gratificante nesse sentido e 

realmente eu sempre encarei a Residência estar próximo, estar ligado de 

alguma forma à área acadêmica como uma grande oportunidade de...de 

crescimento mesmo e de troca. Quando a gente se insere no trabalho ou 

no serviço, você às vezes fica tão focada na assistência e na técnica, que 

às vezes, perde um pouco a possibilidade de correr atrás de novos 

artigos, de novos conhecimentos. E isso é muito bom...” (A3). 

“...isso (o contato com os residentes) te provoca e gera mesmo uma 

aquisição de conhecimento, gera um movimento ... que é muito bacana... 

a gente lida com muita gente nessa troca, você lida com muita gente 

nessa troca, muitas personalidades diferentes que você tem que 

aprender a lidar... tem até um conflito de gerações...” (A7). 

Categoria 2: Falta de remuneração e reconhecimento dos colegas, dos 

residentes ou da instituição: 

“...eu acho que tem que investir em curso, em gratificação de alguma 

forma, que seja monetária ou de formação ...ou outras possibilidades” 

(A1). 

“...Apesar de muitas vezes não poder se sentir reconhecida, né. A gente 

sente falta de reconhecimento por parte mesmo de alguns colegas ou de 

profissionais de outras áreas, área médica... então, ainda falta um 

pouquinho nisso, a gente às vezes não se sente tão reconhecida, mas é 

bastante gratificante, é bem gratificante” (A3). 

Categoria 3: Motivação para continuar projetos, educação continuada e 

legado da Residência com os ganhos para a assistência e para a equipe:  

 “...tá sendo um ganho muito grande para todo mundo né, essa integração 

de todas as equipes né, então a gente vê que foi, foi um ganho muito 

grande para a... Instituição né. E principalmente para os pacientes 

também né, e para todos nós” (A6). 
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“eu ter que conversar com eles, eles trazem alguma informação de outra 

pessoa, então a gente tem que ir lá, para mim, eu acho que... foi uma 

coisa que enriqueceu, a questão da Residência ...e que faz a gente... 

Mover, sair, não ficar parado e repensar ...nesse sentido...” (A5). 

O terceiro núcleo direcionador enfocou a preceptoria e formação do 

residente, desde o contato com o Projeto Político Pedagógico; identificação dos 

objetivos de aprendizagem no cenário de prática; desenvolvimento desses 

objetivos; e preocupações e cuidados com a formação do residente e perfil do 

egresso da Residência Multiprofissional. Cinco participantes tiveram contato com 

o PPP, enquanto duas não tiveram, (Figura 9). 
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Figura 9: GF A Mapa conceitual do ND 3. 
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Encontraram-se quatro categorias de análise: 

Categoria 1: Idealização do PPP por terceiros e distanciamento com a IES 

parceira: 

“...O projeto político pedagógico veio meio pronto para mim. Ao longo 

desses três anos e meio eu tenho ajustado algumas coisas, né... a gente 

tem uma universidade parceira, que quando foi feito o projeto político 

pedagógico... ele nasceu aqui na maternidade...” (A1). 

“...Então, eu tive esse contato com o projeto quando surgiu no grupo de 

TO, né… que a gente começou...a questionar se tinha que ter pré-

requisito, e tal, e eu comecei a ler e foi bem interessante. Renovou a 

minha ideia. Quer dizer, eu tinha uma ideia antiga, ... rígida, né, muitas 

coisas foram se modernizando... e aí de novo que a Residência traz esse 

movimento para a gente conhecer, a gente ir buscar...” (A5). 

Categoria 2: Mobilização da equipe para repensar o próprio trabalho, 

busca para melhoria da prática e adequação da rotina para acolhimento dos 

residentes:  

“...Agora, o que eu acho que a gente vem mesmo num crescente de 

ganho, ...principalmente é essa coisa da interdisciplinaridade... 

antigamente a gente ficava mesmo cada um no seu cantinho, na sua 

área, ponto. Agora, eu acho que o grande ganho da Residência é que a 

gente está começando a trocar, né, tá no começo ainda, mas começamos 

a trocar com outras equipes, discutindo os casos, e trocando ideia e eu 

acho isso muito bacana...” (A7). 

“Eu acho que foi... em todos os grupos, no nosso, com certeza, da 

psicologia, a gente foi fazendo isso em serviço também. Num primeiro 

momento, a gente não sabia direito o que que era, como... tentamos 

estabelecer algumas diretrizes, mas agora, a gente tem muito mais 

clareza, inclusive por uma demanda da coordenação, a gente precisou 

fazer até tipo uma grade, a gente tinha isso de uma forma intuitiva da 

discussão e tudo, mas agora a gente pôs no papel. O que que o R1 no 

primeiro semestre no segundo semestre ou R2 ...e ficou tudo mais claro 

e em função, ficou mais fácil fazer, porque a gente já tinha a experiência 

nessa coisa. Então, a gente tá... caminhando” (A2). 
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Categoria 3: Formação do residente para além da formação técnico-

científica: 

“...isso (RMS) te provoca e gera mesmo uma aquisição de conhecimento, 

gera um movimento que é muito bacana... a gente lida com muita gente 

nessa troca, muitas personalidades diferentes que você tem que 

aprender a lidar... tem até um conflito de gerações...” (A7). 

“Porque você tem que lidar com as ansiedades dele, o que eles vieram 

buscar aqui da Residência, o que a gente pode de fato dar a eles né, e o 

que o mercado de trabalho espera desse profissional lá fora. Então, é um 

grande desafio para a gente chegar na medida certa. Então hoje, eu acho 

que o foco principal está sendo exatamente isso. Assim, de eles terem 

alguns modelos, porque não dá...como eu falei, eles passam com a 

equipe toda. Mas eles precisam ter referência. Isso a gente aprendeu: é 

igual filho” (A3). 

Categoria 4: Competências do egresso: para trabalhar no SUS, trabalhar 

em rede e ingressar no mercado de trabalho: 

 “...Saber trabalhar em equipe...” (A3). 

 “...Saber trabalhar no SUS... a gente trabalha no SUS, tem pacientes 

extremamente vulneráveis, a gente dá conta justamente da 

vulnerabilidade das pacientes todos os dias...” (A2). 

Complementando o que a colega mencionou, uma chuva de palavras se 

somou: 

“seriedade” (A2), “Respeito” (A4), “Humildade” (A1), “ser um espelho” 

(A2), “visão ampliada” (A3). 

Sobre o núcleo direcionador 4: Trabalho em equipe na Unidade Neonatal 

e na Residência Multiprofissional, o grupo rememorou o início da inserção das 

áreas profissionais, o convívio inicial e o trabalho atual, (Figuras 10 e 11). 
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Figura 10: GF A Mapa conceitual do ND 3 e ND 4. 
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Figura 11: GF A Mapa conceitual do ND 4 (continuação). 
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Do quarto Núcleo Direcionador: Trabalho em equipe na Residência 

Multiprofissional e na Unidade Neonatal, surgiram cinco categorias de análise e uma 

subcategoria: 

Categoria 1: Integração versus fragmentação da equipe: 

“... A gente sempre trabalhou na equipe, não necessariamente em 

equipe. Todos nós, né, todos os setores, todos os espaços, só que era... 

era uma convivência com outros profissionais, no nosso caso multi, por 

coisas da instituição, acabaram favorecendo o convívio humano, que foi 

o fato da gente ter sido jogado... Primeiro numa sala lá, uma saleta e 

quase não cabia (ri)... E aí, “vamos juntar? vamos juntar nossos 

trapinhos?”, e aí abaixamos a parede e aí a nossa sala aumentou: era o 

serviço social, a psicologia e, a coordenadora, que era a fono. Depois, 

por outras circunstâncias a gente acabou sendo jogado para outra sala e 

ficou uma sala onde de fato a convivência ficou muito mais …intensa...” 

(A2). 

“... a gente está no momento de começar a trabalhar em equipe... então 

é um aprimoramento individual, continua sendo, mas esse trabalho em 

equipe, acho que é o grande ganho... e é muito gratificante, porque nós 

que estamos há mais tempo aqui tivemos algum momento de em equipe, 

a gente sabe o quanto é bom (ri) e o quanto que a gente gostaria que 

fosse... no geral, e isso acontecesse no todo. Então, a gente se sente 

extremamente... gratificada né, por isso...” (A3). 

Subcategoria 1: Mobilização da da equipe rumo à interdisciplinaridade:  

“... conforme vai acontecendo o trabalho, o movimento vai sendo natural 

de aproximação (de residentes de outras áreas, por exemplo residente 

médico)...” (A5). 

 “... Até por conta deles serem jovens, de eles serem uns ETs dentro de 

uma instituição já formada, eles se uniram. Desde a primeira turma, e aí 

ao se unir, eles trabalhavam muito mais facilmente em equipe, até por 

conta das várias características, experiência da rede... então acho que 

eles, de repente eles trouxeram algumas formas de trabalhar em equipe 

que a gente aprendeu com eles...” (A2). 
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Categoria 2: Comunicação em equipe: a importância da linguagem 

comum, discussões e afinação da equipe no Cuidado Integral: 

“...Eu acho que assim uma outra coisa importante... com a questão 

pedagógica da Residência, que a gente foi aprendendo também... uma 

coisa que me preocupava muito era assim...é uma linguagem em comum 

para a gente poder discutir casos de forma multiprofissional, né... porque 

a gente vem de uma formação uniprofissional também,... e isso é um 

entrave né... então, a gente aprendeu com pessoal da atenção básica e 

com o curso de preceptoria que a gente fez...” (A1). 

“...Então, devagarzinho as coisas estão entrando né, e na instituição 

também, é gozado, na ...área da ginecologia, é o tal da evolução 

multiprofissional. Que então por enquanto é uma coisa no papel... vai ter 

um papel de evolução multiprofissional, em que cada categoria vai 

escrever lá, um resumo, de algumas questões. Então, vai ser um meio de 

comunicação, um meio de registro no prontuário. É um registro, mas 

também é um meio de comunicação. Coisa que, é até bom que seja no 

papel, porque olha “eu mandei a enfermeira já tirar o curativo, ela não 

tirou”, não está aqui nesse lugar, neste espaço (gesticula apontando)…. 

Então também é uma tentativa da instituição, de dar conta em outros 

espaços. É tosco, é pequenininho mas está no caminho...quem sabe um 

dia a coisa funcione de outra forma... Mas está indo...” (A2). 

“...então daí eu acho que daí o PTS é um ganho pra gente, acho que é 

uma forma de compartilhamento, de uma linguagem comum...” (A1). 

“...eu acho que a palavra para mim é compromisso” (A5). 

Categoria 3: Complexidade dos casos, insuficiente número de 

profissionais e articulação com a equipe médica no processo de trabalho das 

equipes:  

“...a gente teve outras enfermeiras designadas para serem preceptoras 

diretas...já que eu não tinha muito tempo, a gente nunca deixa de exercer 

essa ... função de preceptor, né, indiretamente, mas a gente tá, assim, 

todo mundo junto ali...” (A6). 
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“... porque tá muito difícil a equipe, a gente ainda está se estruturando 

com essa nova equipe, porque a gente tinha 10 e a gente está em 6, e 

mesmo assim, a gente vai ficar 3 até o fim do ano...então a gente tá 

super... A gente está tentando assumir...” (A4). 

 “... mas eu acho que tem as resistências ainda, e ...o que a colega falou, 

a gente sente em resistência em relação a área da medicina... eu acho 

que é um desafio da Residência. Eu acho que o próximo desafio é a gente 

conseguir se aproximar da Residência Médica e dos médicos em geral. 

A gente já teve algumas tentativas que não deram certo, mas acho que a 

gente não pode desanimar ...tem que ir em frente em relação a isso...” 

(A1). 

Categoria 4: Mudança da cultura do trabalho em equipe com liderança, 

construção da interdisciplinaridade por meio do diálogo, pactuação e 

compartilhamento do conhecimento e das responsabilidades:  

“acho que entender os domínios. O que que a fisio, o que a farmácia faz, 

por exemplo por que o médico fez aquela conduta daquele jeito naquele 

momento, acho que a questão do conhecimento formal mesmo, técnico, 

até para poder falar a linguagem comum” (A2). 

 “...Esse afinamento da equipe é uma coisa de maturidade da equipe, que 

em algum caso, que eu não estou me lembrando agora, que a gente viu 

com os residentes né... Eu acho que é o caso lá da semi 2, que às vezes 

você tem os profissionais que têm mais vínculo com o paciente ou com a 

mãe do paciente, e eles podem levar informações, ou discussões, tal... 

porque eles que se vincularam...E a equipe respeitar isso né, poder 

compartilhar o conhecimento, a visão e... o outro levar... eu acho que isso 

é uma vantagem... mas que tem que ser bem...” (A1). 

“Como toda orquestra, a gente estava comentando aí, sempre tem que 

ter um maestro...” (A3). 

As categorias analíticas, que emergiram no grupo focal A, estão sintetizadas 

na Figura 12. 
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Figura 12: Categorias analíticas do GF A (síntese). 
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4.2 Grupo Focal B (GF B): conversando com preceptores 

O grupo focal B foi mediado por M3 e teve uma hora e 34 minutos de duração. 

4.2.1 Conhecendo os participantes 

O grupo focal B teve 6 participantes, dentre eles um homem e cinco mulheres 

(Gráfico 11). Duas pessoas situavam-se em cada faixa etária entre 31 e 60 anos 

(Gráficos 12), quatro eram casadas, uma solteira e uma divorciada (Gráfico 13; 

Quadro 7, Apêndice IV). 

Gráfico 11: Gênero dos participantes do grupo focal B. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Gráfico 12: Faixa etária do grupo focal B. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Gráfico 13: Estado civil do grupo focal B. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

Desse grupo, participaram dois fisioterapeutas, dois fonoaudiólogos, um 

nutricionista e um terapeuta ocupacional, (Gráfico 14). O tempo de formação 

heterogênea teve um profissional em cada faixa de tempo, (Gráfico 15).  

Gráfico 14: Área de formação profissional dos participantes do grupo focal B.  

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Gráfico 15: Tempo de formação do Grupo Focal B. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

Cinco participantes possuem especialização e um não possui, (Gráfico 16).  

Gráfico 16 : Pós-graduação dos participantes do Grupo Focal B. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A Figura 13 ilustra as áreas de especialização de cada participante, cada cor 

representa a trajetória de cada participante. 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Figura 13: Áreas de especialização do GF B. 

 

Questionados sobre formação para o ensino em serviço, três responderam que 

tiveram formação na especialização e três disseram que não tiveram, (Quadro 7, 

Apêndice IV). 

Questionados sobre a necessidade de ter formação para o ensino em serviço, 

todos responderam que existe essa necessidade, afim de melhorar o processo de 

ensino e de aprendizagem, bem como a de promover a educação continuada, (Quadro 

7, Apêndice IV). 

Em relação à formação para o trabalho em equipe, dois participantes referiram 

que tiveram essa formação. A Terapeuta Ocupacional teve na graduação e a 

Nutricionista, na especialização “Preceptoria no SUS”. Os demais não tiveram 

formação específica com esse foco, (Quadro 7, Apêndice IV). 

Quanto ao tempo de envolvimento com a Residência Multiprofissional, quatro 

participantes estão desde o início da implantação da Residência, um está há um 

período variável entre 1 e 2 anos e outro não respondeu a essa pergunta, (Gráfico 17, 

Quadro 7, Apêndice IV).  
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Gráfico 17: Tempo de envolvimento com a Residência Multiprofissional do Grupo 

Focal B. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os profissionais desse grupo atuam nos seguintes cenários: quatro na Unidade 

Neonatal, em que dois são fisioterapeutas e dois, fonoaudiólogos. O terapeuta 

ocupacional atua na Casa da Gestante de Alto Risco, o nutricionista fica em seu 

próprio setor e o segundo fonoaudiólogo atua no Alojamento Conjunto. Um 

profissional atua na coordenação assistencial de Fisioterapia, (Figura 14, Quadro 7, 

Apêndice IV). 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Figura 14: Cenários de atuação e função do GF B. 
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Com relação a ter outro vínculo de trabalho, uma participante relata que 

trabalha em outro emprego em docência e cinco relatam não ter outro vínculo, (Quadro 

7, Apêndice IV).  

4.2.2 Conhecendo os Olhares dos Preceptores 

O primeiro núcleo direcionador abordou a inserção dos preceptores na 

Residência Multiprofissional, (Figura 15). Emergiram duas categorias. 
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Figura 15: GF B Mapa conceitual dos ND 1 e ND 2. 
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Categoria 1: Convite e interesse no ensino: 

“Eu fui convidado. Quando a coordenadora nos procurou, ... eu já 

acompanhava alguns estagiários na UTI neo, na fisioterapia e que ia ter 

o programa da Residência e se eu não poderia assumir na época com os 

residentes da fisioterapia. Eu acho que fui o primeiro a ter contato com a 

Residência. Até por estar na época na coordenação da fisioterapia 

assistencial, a gente foi tentando elaborar, colaborar, começar do zero... 

todo um conceito com eles... que aqui não existia a Residência aqui até 

então... (B1). 

“...foi meio que natural... A hora que ele recebeu esses residentes, ele me 

apresentou, nós passamos a acompanhá-los, então nós nos tornamos 

preceptores. No início foi meio complicado porque não tive essa vivência 

como preceptora... Mas foi, foi fluindo, com o apoio do nosso 

coordenador, da nossa chefia e foi dando certo...eu comecei assim 

mesmo, foi meio que natural...” (B3). 

Categoria 2: Imposição institucional e questionamento sobre a 

preceptoria: 

“... pessoalmente eu não me identifico muito com essa... questão de fazer 

a formação né, mas... como eu não tive escolha né, principalmente 

porque a minha... Coordenadora era a chefia né, que implantou... “não 

tem escolha, ... Você vai ter que acompanhar os residentes... Eu acho 

isso tudo muito peculiar no nosso trabalho mesmo, ... como a colega 

disse: a gente presta um concurso mas ...você tem que se submeter ao 

que instituição está impondo...” (B6). 

 “... Eu mesma cheguei até falar: “nossa, mas eu nunca tive um 

treinamento, eu nem sei como ser preceptora”, mas o fato de estar com 

eles no dia a dia, de ensinar um pouco do que eu sei e aprender muitas 

vezes, com eles, já fez com que, para mim, eu passasse a gostar. Eu fui 

fazer o curso no sírio de preceptoria, então, hoje eu sou bastante 

envolvida com isso. Mas teve realmente essa resistência de alguns da 

equipe, mas que acabou sendo até tranquilo, no começo, mas depois, 

hoje já ficou mais tranquilo...e já levam...numa boa, assim...” (B3). 



4 RESULTADOS |  90 

 

 

Do núcleo direcionador 2, que questionou sobre a motivação, gratificação 

e reconhecimento dos preceptores, foram apreendidas duas categorias analíticas, 

como anteriormente mencionado na Figura 15:  

Categoria 1: Reconhecimento dos residentes e motivação pessoal e 

profissional: 

“... Acho que dos residentes a gente sente, mas da instituição acho que 

não tenho não tem um feedback...” (B6). 

“O grande ganho que eu tive foi esse, me forçou novamente a buscar 

atualizações e tudo mais ...acho que a equipe também” (B1). 

“A minha motivação foi sempre eu gostei de ensinar, eu tenho formação 

de magistério anterior, e tem a troca, que é muito rica, né, com eles, mas 

essa coisa de ensinar, de estar junto, de construir conhecimento, é muito 

importante para mim” (B4). 

Categoria 2: Falta de reconhecimento institucional (hospital e IES 

parceira): 

“...Eu percebo que existe a preocupação da coordenação, né, tem a 

reunião mensal de preceptores, mas, acima da coordenação da RMS da 

própria instituição mesmo, do hospital, não tem! Não percebo isso, se 

existe não percebo...” (B3). 

O terceiro núcleo direcionador enfocou a preceptoria e formação do 

residente, desde o contato com o Projeto Político Pedagógico, identificação dos 

objetivos de aprendizagem no cenário de prática, desenvolvimento desses 

objetivos, preocupações e cuidados com a formação do residente e perfil do 

egresso da Residência Multiprofissional, (Figura 16). Um participante refere 

contato inicial, apenas na época em que estavam planejando a implantação da 

Residência Multiprofissional. 
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Figura 16: GF B Mapa conceitual dos ND 3 e ND 4. 
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Emergiram três categorias analíticas: 

Categoria 1: Contato inicial com PPP e necessidade de atualização 

constante e articulação com a IES parceira: 

“... Talvez, quando começou...mas eu acho que falta sempre aquilo que 

eu falei, o feedback! É o rever, é o atualizar ... O que que a gente pode 

mudar? Eu acho que isso é que falta, o pessoal está falando de 

atualização... formação...” (B1). 

Categoria 2: Necessidade de formação para o ensino e na área de 

concentração da RMS: 

“...Não é só a questão de lidar com a Residência né, também tem a parte 

assistencial, que eu particularmente preciso me capacitar muito, porque 

nunca foi a minha área Neonatologia...” (B5). 

“... Como a gente tem que lidar com a assistência, o ensino, tudo ...então, 

acho que a instituição junto com a ... universidade... acolher o 

profissional! Não só acolher o acadêmico. Acolher o profissional em 

diversas formas: acolher no sentido, eu vou dar capacitação, eu vou estar 

trazendo novamente, ‘ó pessoal, vamos fazer reuniões’ para mostrar 

é...se o projeto está sendo seguido, o projeto não está sendo seguido?” 

Rever isso constantemente” (B1). 

Categoria 3: Organização da equipe para formação do egresso com 

habilidade para dialogar em equipe e construir Cuidado Integral: 

 “Ele (residente) precisa desenvolver um raciocínio clínico, ele precisa 

estar atento não só a questão específica, mas todo o entorno, de pai e 

mãe, condições sociais... Precisa ter essa... Visão multidisciplinar, né 

...pra saber até ...como... ver o paciente, o que que ele está precisando 

né, identificar o que o paciente está precisando das outras áreas... (B6). 

O núcleo direcionador 4 abordou o trabalho em equipe na Unidade 

Neonatal e na Residência Multiprofissional, (Figura 17): 
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Figura 17: GF B Mapa conceitual do ND 4 (continuação). 
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Emergiram três categorias analíticas: 

Categoria 1: Trabalho da equipe na UN sem integração multidisciplinar 

versus necessidade de ensino interdisciplinar na Residência Multiprofissional: 

“...Eu não vejo a gente como um multidisciplinar nem a gente nem eles. 

O pouco que me parece multidisciplinar, uma coisa meio forçado, a 

questão... você tem que preparar aula, como se fosse uma sala de aula, 

eles têm que preparar o caso para discutir. Mas lá em cima, um procura 

muito pouco o outro na assistência...” (B1). 

“...no geral mesmo, vai acontecendo isso e que se tem alguma questão, 

a gente vai lá e se reporta para o médico. Às vezes, aparece alguma 

coisa, algum atendimento no grupo, eu vou lá chamo a colega, ou vou lá 

no serviço social... E a gente tenta ver a melhor forma. Então, a gente 

acaba articulando dessa forma...” (B2). 

Categoria 2: Trabalho em equipe interdisciplinar, baseado na discussão de 

casos e na construção de atendimentos conjuntos e colaborativos: 

“...enquanto que de repente, podia ser: enquanto a fono está dando leite, 

o fisio está fazendo alguma coisa junto e vamos trabalhar juntos. Mas não 

é o que acontece...” (B4). 

“Eu acho que na minha opinião tinha que ter uma MTN bem integrado, 

não consigo ver aqui no hospital...É uma equipe multidisciplinar, que 

normalmente discute, eu fazia isso no meu estágio. Então todos, o 

profissional de cada área, discutia caso a caso alguns pacientes 

específicos, e cada um falava da sua área e praticamente nessa equipe 

a gente linkava o que cada um fazia...” (B5). 

Categoria 3: Desafios de integração: centralidade do modelo biomédico 

hospitalar, da formação uniprofissional à interdisciplinaridade para o Cuidado Integral: 

“...no geral mesmo, vai acontecendo isso e que se tem alguma questão, 

a gente vai lá e se reporta para o médico. Às vezes, aparece alguma 

coisa, algum atendimento no grupo, eu vou lá chamo a colega, ou vou lá 

no serviço social... E a gente tenta ver a melhor forma. Então, a gente 

acaba articulando dessa forma...” (B2). 
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 As categorias analíticas, que emergiram do grupo focal B, encontram-se 

sintetizadas no mapa conceitual da Figura 18: 

 F
o

n
te

: 
d

a
d

o
s
 d

a
 p

e
s
q
u

is
a
 

Figura 18: Categorias analíticas do GF B (síntese). 
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4.3 Grupo focal C (GF C): conversando com os preceptores 

O grupo focal C foi mediado por M1 e teve uma duração de 51 minutos.  

4.3.1 Conhecendo os participantes 

O grupo focal C foi composto por cinco participantes, todas mulheres. Três 

estão na faixa etária entre 31 e 40 anos, uma entre 41 e 50 anos e uma entre 51 e 60 

anos, (Gráfico 18). Três são casadas, uma solteira e uma divorciada, (Gráfico 19). 

Suas profissões são as seguintes: nutricionista, fonoaudióloga, assistente social, 

enfermeira e terapeuta ocupacional, (Gráfico 20).  

Gráfico 18: Faixa etária do Grupo Focal C. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Gráfico 19: Estado civil do Grupo Focal C. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Gráfico 20: Área de formação profissional do Grupo Focal C. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A distribuição por tempo de formação foi a seguinte: uma formada entre 6 a 

10 anos, duas formadas entre 11 a 20 anos e uma formada entre 21 a 30 anos, 

(Gráfico21). Todas possuem especialização em áreas diversas, (Gráfico 22). Na Figura 

19, estão as áreas em que os profissionais realizaram a pós-graduação. A nutricionista 

tem especialização em Nutrição Clínica; a fonoaudióloga, em Audiologia Clínica; a 

assistente social, em Climatério; a enfermeira, em Neonatologia; e a terapeuta 

ocupacional tem duas especialiações: uma em Geriatria e a outra em Alfabetização, 

(Gráfico 21 e Figura 19).  
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Gráfico 21: Tempo de formação do Grupo Focal C. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Gráfico 22: Pós-graduação dos participantes do Grupo Focal C. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Fonte: dados da pesquisa. 

Figura 19: Áreas de especialização do GF C. 

 

Com relação à formação para o ensino, quatro participantes responderam que 

não tiveram esse tipo de formação e uma respondeu que a obteve em um curso de 

tutores e Saúde Mental, (Quadro 8, Apêndice IV).  

No tocante à percepção da necessidade de formação para o ensino, quatro 

delas relataram que sentem a necessidade dessa formação e uma respondeu 

negativamente. As participantes que justificaram essa necessidade, basearam-se 

naqueles aspectos do processo de ensino e de aprendizagem, os quais desejariam 

melhorar, e na importância da educação continuada e permanente dos profissionais, 

(Quadro 8, Apêndice IV).  

Quanto à formação para o trabalho em equipe, duas afirmaram que a tiveram 

durante a graduação e três responderam não a possuir, (Quadro 8, Apêndice IV).  

No que se refere ao tempo de envolvimento com a RMS, quatro estão 

envolvidas desde a sua implantação e duas relatam que iniciaram esse envolvimento 

há 2 anos, (Gráfico 23, Quadro 8, Apêndice IV).  
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Gráfico 23: Tempo de envolvimento com a Residência Multiprofissional do Grupo 

Focal C. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto a possuir outro vínculo, uma das participantes não respondeu, outra 

afirmou possuir e três afirmaram não possuir, (Quadro 8, Apêndice IV).  

4.3.2 Conhecendo os Olhares dos Preceptores 

 As categorias analíticas do Núcleo Direcionador 1 Inserção dos 

preceptores na Residência Multiprofissional podem ser visualizadas na Figura 20: 
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Figura 20: GF C Mapa conceitual do ND 1 e ND 2. 
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 Surgiram três categorias de análise.  

Categoria 1: Convite e voluntariado: 

“... eu sou fono, eu entrei no hospital pelo concurso... e ...no primeiro ano 

como não era uma área que eu trabalhava, eu preferi não ficar (como 

preceptora). E a gente ainda não tinha no primeiro ano, não tinha residente 

de fono, tinha de outras áreas, mas ainda não tinha residentes de fono. Aí, 

depois eu entrei e comecei a me sentir mais segura né, nos atendimentos, 

porque eu não trabalhava nessa área, aí eu me voluntariei para participar 

mais próximo, da Residência. Foi como eu cheguei...” (C2). 

Categoria 2: Determinação institucional: 

“... eu sou do Serviço Social, eu lembro que essa demanda chegou, uma 

demanda da secretaria, falou do programa... E que teria que ter pessoas 

para estar junto. E no período, na época eu não entrei, eu não me sentia 

confortável, né ... Teve algumas outras colegas que estavam envolvidas, 

eu lembro que eu comecei no segundo ou terceiro ano, foram saindo 

algumas pessoas e aí foi feito o convite para participar. Mas, foi como um 

convite assim: para dar conta de uma demanda, uma demanda para 

cumprir. E era tudo muito novo, a gente não entendia. “nossa, o que é 

isso? Residência?” Assim, então acho que pegou um pouco a gente de 

surpresa, né, acho que por isso a insegurança do trabalho, de como seria 

feito, a gente não tinha condições, capacidade técnica né, para 

acompanhar, então acho que gerou bastante insegurança, assim, de 

forma geral no grupo.” (C3). 

Categoria 3: Treinamento de colegas inexperientes e acolhimento de 

residentes: 

“...na nossa área atuante, na enfermagem... é um dos nossos...entre 

aspas, … como eu posso dizer, não sei se é a palavra certa isso … 

“dever”, mas é mais ou menos o nosso dever orientar, supervisionar, 

ajudar...mesmo se não fosse uma Residência, fossem funcionários 

novos, que estivessem chegando no hospital. Então, é mais ou menos o 

mesmo perfil. Então a gente acolhe, ensina, supervisiona, acompanha, 

acaba sendo responsável até pelo serviço da pessoa, até o momento que 

a pessoa ter respaldo suficiente. Como já é uma rotina que, se não fosse 

uma Residência, também teria... (C4). 
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Quanto à motivação, gratificação e reconhecimento do preceptor, Núcleo 

Direcionador 2, (Figura 20), emergiram duas categorias analíticas:  

Categoria 1: Motivação e gratificação pessoal: 

“... eu tenho gratificação pessoal em relação aos residentes. Sinto que 

tem uma boa comunicação...é uma comunicação com a equipe e que 

acaba meio que refletindo com eles, né. Vejo os residentes como uma 

extensão da equipe como um todo. Então, eu acho que essa gratificação 

ela é pessoal. Aqui, eu acho que essa questão da Residência ela fica 

meio que ... permeia a questão dos deveres e das funções. Mas ela 

permeia de uma forma... não explícita, não oficializada, né ...O que a 

gente observa, assim, é que as pessoas têm que desempenhar as suas 

funções e extra, ainda, ser preceptores. Então, nesse momento eu não 

vejo o reconhecimento oficial. Seja em cima de remuneração, seja em 

cima de “olha eu sei que você está sobrecarregada e você ainda é 

preceptor”,.. aqui eu considero uma crítica em relação a isso...” (C5). 

Categoria 2: Gratificação por ver o residente com autonomia para 

trabalhar: 

“...Acho que, até por eu ter passado por esse processo... então, eu não 

tinha experiência e, como eu falei hoje eu consigo trabalhar. E gratificado 

por ver o residente, ele entrou e ele sai também conseguindo ter esse 

trabalho, depois a gente vê que eles estão empregados, então é 

gratificante, porque sabe que eles passaram por nós e conseguem 

trabalhar.” (C2). 

Categoria 3: Não há reconhecimento da instituição: 

“...nesse momento eu não vejo o reconhecimento oficial. Seja em cima 

de remuneração, seja em cima de “olha eu sei que você está 

sobrecarregada e você ainda é preceptor...” (C5). 

O terceiro Núcleo Direcionador enfocou a preceptoria e a formação do 

residente (do contato com o Projeto Político Pedagógico, a identificação dos 

objetivos de aprendizagem no cenário de prática, o desenvolvimento desses 

objetivos, as preocupações e os cuidados com a formação do residente e o perfil 

do egresso da Residência Multiprofissional), (Figura 21).  
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Figura 21: GF C Mapa conceitual do ND 3. 
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Foram apreendidas três categorias de análise.  

Categoria 1: Contato com o projeto e planejamento das atividades 

conforme complexidade dos casos: 

“Bom, lá na Neo eu sei que algumas coisas chegaram pra gente também, 

mas foi aquilo que eu te falei, no começo até tinha as pessoas certas que 

ficavam, preceptores... Depois acabou meio que mais enfermeiros 

acabaram se envolvendo e ficando. Então, depois não teve um 

aprofundamento nisso, uma proposta...” (C4). 

“Como no meu caso não tenho uma atuação específica, mas com 

múltiplas formações, desde o início ficou claro que o objetivo era trabalhar 

a interprofissionalidade. Então, uma visão de equipe multiprofissional, a 

interdisciplinaridade, e aí... Um objetivo maior até de algumas questões 

e indo para o lado da transdisciplinaridade. Então na questão da 

amamentação, acho que ela é transversal aqui, ela é transdisciplinar, a 

questão do cuidado, da comunicação com esses pais... O acolhimento ... 

Então acho que assim, mas não foi algo que discuti com alguém... Acho 

que foi algo... De uma trajetória pessoal...que também considero. Sim, 

porque o certo é você entender, quais são os objetivos... Acho que esse 

grupo(focal) está sendo muito importante para pontuar isso ...” (C5). 

Categoria 2: Necessidade de formação do preceptor direcionada ao 

ensino e à área de concentração da RMS: 

“Eu acho que esse é uma das grandes falhas do programa. Essa 

educação continuada que a gente não tem! Esse preparo ... E aí acho 

que ...talvez, é informado, que tem esses e-mails, esses acessos, mas 

não tem assim... Vamos sentar e vamos discutir esse texto, não tem o 

gancho...teve curso fora, que eu acho que também quem é responsável, 

né, quem fez o curso fora, também fica responsável de trazer para os 

demais da equipe. Mas que também é difícil passar... então eu acho que 

isso fica, talvez, fica um furo. Eu acho que a gente acaba indo pela linha 

da nossa formação...” (C3). 
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Categoria 3: Expectativa de formação do egresso de acordo com as 

diretrizes do SUS (interdisciplinaridade e integralidade): 

“Eu penso que assim, com uma visão ampla de SUS, eu acho que esse 

resgate tem que ser feito, acho que essa valorização, de grande 

importância num hospital como este. Com esse resgate do SUS, que ele 

tenha essas condições de ter com uma análise crítica, autônomo …acho 

que é isso, né, acho que saindo com uma valorização mesmo da 

importância do SUS. Pelo menos, é isso que eu tento ir por esse caminho 

um...” (C3). 

“Eu concordo eu acho que a questão do SUS é com fundamental, ainda 

mais nesses tempos...mas tem uma preocupação assim... que cada 

residente saia também com mais confiança, do que ele veio com seu 

saber. Isso no dia a dia... Um caminho que eu procuro seguir né, ele tem 

seu conhecimento e eu estou aprendendo junto, eu o vejo como outro 

profissional. É um colega de profissão, de área diversa…eu acho que o 

egresso, um dos objetivos é que saia amadurecido para trabalhar com 

outro. Saia assim com essa flexibilidade e disponibilidade interna, para 

lidar com o outro e com a diferença ...eu acho que é basicamente isso” 

(C5). 

O Núcleo Direcionador 4 abordou o trabalho em equipe na Unidade Neonatal 

e na Residência Multiprofissional, (Figura 22): 
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Figura 22: GF C Mapa conceitual do ND 4. 
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Emergiram quatro categorias analíticas.  

Categoria 1: Trabalho em equipe pontual na UN com dificuldade de 

integração com o médico: 

“Eu acho que no trabalho em equipe a gente tem que buscar um resultado 

final, independente das partes envolvidas. E se a gente trabalhar em 

equipe a gente vai ter condições pra ter o resultado esperado... a longo 

prazo, porque nada é a curto prazo ... Eu acho que aqui o trabalho em 

equipe funciona bem... Eu não vejo problema nem da enfermagem, as 

fonos, que a nutrição e a fono trabalham muito junto, a gente consegue 

ter um resultado final esperado bom...” (C1). 

 “O que eu vejo assim, acho que as interações têm sido meio que 

pontuais ... são caso a caso. A gente observa discussão de caso mais 

pontuais, eu vejo a psicologia mais discutindo mais com o serviço 

social...às vezes, ou então a fono e a psicologia... o que eu acho 

interessante em relação à TO, que há o olhar de ...em que momento que 

é o melhor para você entrar no caso e aí, há um convite: ‘olha, você 

poderia ver tal bebê? eu acho que tal bebê seria um caso pra você.’ Eu 

acho isso ... muito legal. É uma coisa muito gratificante. Porque há um 

cuidado da pessoa...que fala isso pro profissional e fala pra você ‘olha, a 

gente acha que isso, esse seria caso’... Assim, há todo um cuidado, que 

eu acho que é muito elegante. Que eu acho muito bonito. E é um 

chamamento para atividade em conjunto, né. Me agrada muito! Mas eu 

acho que é um processo de formação de trabalhar em equipe, porque a 

nossa formação é uma formação para ser cada um da sua área... então 

é um aprendizado” (C5). 

“...a gente tem resgatado algumas reuniões multiprofissionais. Isso tem 

feito muito bem para a equipe. Porque às vezes a gente trabalha, mas 

‘ah, o que que o outro profissional tem a acrescentar?’ às vezes, uma 

visão até da nossa área mesmo, que a gente não está vendo, mas eu 

acho que a gente funciona bem... aqui...” (C2). 
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Categoria 2: Trabalho em equipe presente no discurso, mas pouco visível 

na prática assistencial: 

“... acho que talvez é um pouco mais difícil trabalhar isso com residente 

...porque é uma Residência Multi. E como é que está pra isso para os 

profissionais? Então, isso a gente discute muito isso no nosso setor. 

Porque às vezes, o Serviço Social também, às vezes tem a tendência de 

se isolar um pouco, a gente não está lá ... é diferente um pouco das 

meninas que estão lá, no dia a dia. Então a gente tem discutido muito 

isso, como que a gente se aproxima mais também? Como que a gente 

pode estar mais dentro da Unidade Neo? Como que a gente pode 

também estar mais junto para as discussões ...a gente tem discutido 

bastante … tentar ampliar por conta dessa cobrança das próprias 

residentes...” (C3). 

Categoria 3: Organização das atividades do residente com pouca 

articulação com o cenário de prática: 

“... Mas também essa questão também ... de horário, de passagem de 

plantão mesmo, eles não estão. Eles não estão com a gente no 

recebimento de plantão, não estão com a gente na passagem do plantão 

também. Então eles acabam tendo essa visão meio que ‘acadêmica’... 

assim com a oportunidade de fazer uma Residência num hospital rico em 

procedimentos, como a gente tem aqui... Porque a gente tem tudo aqui 

no serviço, a gente tem o material, graças a Deus, que a gente não pode 

queixar disso. Tem o profissional, tem tudo. Era toda a oportunidade de 

lhe saírem daqui e pegar um hospital por aí, de cabo a rabo, desde o 

início do plantão até o fim sem se apertar com nada. Mas, eu acho que 

talvez ...claro isso também vai com o interesse do residente...mas eu 

acho que talvez os horários deles ...eu não sei ...eu não entendo isso...” 

(C4). 

Categoria 4: Dificuldades para o exercício da preceptoria (pouco RH, 

tempo para participar das reuniões, formação favorável à interdisciplinaridade): 

“...(residentes não têm) esse compromisso, esse comprometimento com 

o serviço... Nós temos porque somos funcionários... se faltar alguma 

coisa a gente tem que estar lá...” (C3). 
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“...isso achei legal que é um ponto legal da Residência, que a gente está 

conseguindo resgatar também, que por conta da rotina a gente acabou 

perdendo ...Também as reuniões de discussão de caso, e também esse 

grupo de alta também...” (C2). 

 As categorias analíticas, que emergiram do grupo focal C, estão sintetizadas 

no mapa conceitual da Figura 23: 
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Figura 23: Categorias analíticas do GF C (síntese). 
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4.4 Grupo Focal D (GF D): conversando com gestores e preceptores 

O grupo focal D foi mediado por M2 e teve a duração de 2 horas e 28 minutos.  

4.4.1 Conhecendo os participantes 

O grupo focal D foi composto por seis participantes, em que cinco são mulheres 

e um, homem, (Gráfico 24). Quanto ao estado civil, cinco são casados ou em união 

estável e um, solteiro, (Gráfico 25). Quanto ao cargo, quatro são gestores das das 

áreas profissionais da Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Serviço Social; e dois 

preceptores, um fonoaudiólogo e um psicólogo, (Gráfico 26). A faixa etária dos 

participantes desse grupo ficou, assim, distribuída: um participante com até 30 anos, 

um entre 31 e 40 anos, dois entre 41 e 50 anos e dois entre 51 e 60 anos, (Gráfico 27, 

Quadro 9, Apêndice IV).  

Gráfico 24: Gênero dos participantes do Grupo Focal D. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

5

1

FEMININO MASCULINO

Gênero - GF D
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Gráfico 25: Estado civil do Grupo Focal D. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

Gráfico 26: Área de formação profissional do Grupo Focal D. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

5
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Gráfico 27: Faixa etária do Grupo Focal D. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com relação à formação profissional, cinco possuem especializações e um não 

possui. As áreas das especializações estão descritas na Figura 24. As setas 

representam a trajetória da formação de cada profissional, para as quais a cor de 

laranja pertence ao enfermeiro; a vermelha, ao fonoaudiólogo; a azul, ao farmacêutico; 

a rosa, ao assistente social; e a verde, ao psicólogo (Gráfico 28).  

Gráfico 28: Pós-graduação dos participantes do Grupo Focal D. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Fonte: dados da pesquisa. 

Figura 24: Áreas das especializações do GF D. 

 

Assim como existe a variação na faixa etária, o tempo de formação varia de 6 

a 10 anos a 30 a 39 anos, (Gráfico 29).  

 

Gráfico 29: Tempo de formação do Grupo Focal D. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Questionados sobre a formação para o ensino, quatro afirmam que tiveram, 

sendo dois no curso de especialização “Preceptoria no SUS”, um, na Santa Casa e 

um, na graduação de Pedagogia. Dois participantes referem que não tiveram 

formação para o ensino, (Quadro 9, Apêndice IV).  

1
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até 5 6 a 10 11 a 20 21 a 29 30 a 39  40 ou mais

Tempo formação - GF D (em anos)
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Com relação à necessidade de ter uma formação para o ensino, todos afirmam 

sentir essa necessidade, seja para aprimorar o processo de ensino e da aprendizagem 

do residente seja para o próprio aperfeiçoamento e atualização, (Quadro 9, 

Apêndice IV).  

Questionados sobre a formação para o trabalho em equipe, cinco afirmam que 

a possuem e um refere que não teve essa formação específica. Os participantes 

relataram as seguintes situações: o fonoaudiólogo refere que teve a experiência em 

serviço, com a discussão de casos; o farmacêutico e o assistente social tiveram no 

curso de especialização “Preceptoria no SUS”; o enfermeiro descreve que obteve a 

sua formação nos cursos de especialização em Saúde da Família e em oficinas do 

SUS; e o psicólogo menciona que a sua formação ocorreu no curso de Psicodrama, 

(Quadro 9, Apêndice IV).  

Quatro participantes estão envolvidos com a RMS, desde sua implantação, há 

4 anos e dois deles estão há 2 anos, (Gráfico 30).  

 

Gráfico 30: Tempo de envolvimento com a Residência Multiprofissional do Grupo 

Focal D. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

4

2

3  a 4 anos 2 a 3 anos 1 a 2 anos até 1 ano

Tempo de envolvimento com a RMS - GF D
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Os participantes do GF D atuam em diversos cenários, ilustrados na Figura 25. 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Figura 25: Cenários de atuação e funções do GF D. 

 

O farmacêutico atua na Farmácia, na gestão administrativa do próprio setor e 

ministra a disciplina da Residência Multiprofissional; o psicólogo atua na Psicologia e 

ministra a disciplina da Residência Multiprofissional; o assistente social atua no 

Alojamento Conjunto, na gestão administrativa do próprio setor e ministra a disciplina 

da Residência Multiprofissional; o fonoaudiólogo atua no Alojamento Conjunto e na 

Unidade Neonatal; e o enfermeiro e o fisioterapeuta atuam na Unidade Neonatal e na 

gestão administrativa de seus setores, (Quadro 9, Apêndice IV).  

Quanto a outro vínculo de trabalho, um afirma que possui e cinco não possuem 

outro vínculo, (Quadro 9, Apêndice IV).  

4.4.2 Conhecendo os Olhares dos Gestores e Preceptores Participantes 

Em relação ao Núcleo Direcionador 1, inserção dos profissionais na 

Residência Multiprofissional, foi possível elaborar o mapa conceitual a seguir 

(Figura 26): 
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Figura 26: GF D Mapa conceitual do ND 1 e ND 2. 
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Foram apreendidas duas categorias. 

Categoria 1: Convite, interesse pessoal e profissional: 

“...eu estou em torno de dois anos e meio, ...sou fonoaudióloga, e logo 

que eu entrei no hospital, conversando com a coordenadora da 

Residência Multiprofissional e chefe da Fonoaudiologia, eu falei da minha 

vontade de trabalhar com essa área, de gostar de pesquisa, por gostar 

desta área acadêmica né, e aí ela falou, então você pode fazer parte da 

preceptoria...” (D1). 

Categoria 2: Determinação institucional: 

“...Sou assistente social. Quando começou a Residência aqui, assim, de 

início eu não me coloquei para participar da preceptoria porque achava 

que assim, eram pessoas mais envolvidas com o ensino que deveriam 

fazer a preceptoria, né. Então, outras pessoas se envolveram e eu fiquei 

meio distante, né. Mas, quando está no cenário de prática onde 

passavam os residentes você acaba estando envolvido, querendo ou 

não...”(D3). 

“...sou preceptora da farmácia. A preceptoria, a Residência caiu na 

farmácia como uma bomba! Foi um bum, mesmo. Foi um bum porque a 

gente no momento em foi solicitado, nós não tínhamos uma estrutura 

para receber os residentes. Foi meio que um ‘cumpra-se’. Então, olhou lá 

quem é que tinha pós-graduação para ser preceptor, vai lá ... ‘toma que 

o filho é teu! Vai’. Foi difícil. A primeira turma que a gente teve, começou 

em 2015, mas nós não tivemos nenhum residente em 2015, mas em 2016 

vieram duas residentes. Foi desafiador, foi um ano desafiador para gente 

em todos os sentidos.” (D5). 

O Núcleo Direcionador 2, motivação, gratificação e reconhecimento do 

preceptor, pode ser visualizado na Figura 23. Emergiram 2 categorias. 

Categoria 1: Motivação pelo aprendizado e gratificação em ver o residente 

formado: 

“...gostar de pesquisa, por gostar desta área acadêmica... Eu gosto muito 

do ensino, porque sempre é uma troca, você também se coloca para 

pesquisar mais, pra se atualizar mais...” (D1). 
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“...Para mim, lidar com residente é algo me ...traz satisfação, eu gosto, é 

uma coisa que sei que o retorno, a contrapartida é o conhecimento, é 

troca, é você saber que você está lançando no mercado de trabalho 

alguém que você ajudou a moldar, né, e que vai fazer as suas escolhas 

e que você acredita que na profissão sua, ela vai ficar cada vez mais 

científica, mais técnica e vai progredir ...” (D2). 

“...acho que meu envolvimento é porque eu gosto muito do trabalho multi, 

quando fala da Residência Multi, de discussão de caso, do trabalho em 

rede, acho que isso acabou chamando minha atenção para essa 

Residência... Depois a gente fez o curso de preceptoria no SUS também, 

acho que facilitou, entender um pouco mais o nosso papel ...o 

acompanhamento né, mas eu acho que é um desafio enorme, porque 

você está o tempo todo sendo questionado, o seu conhecimento né, eu 

vejo a preceptoria como uma troca...” (D4). 

Categoria 2: Falta de reconhecimento da instituição e remuneração: 

“... às vezes o link depende muito do deslocamento da gente da unidade, 

de participar de reuniões e dependendo do cargo e a função que a gente 

executa, nem sempre é contemplado no nosso processo de trabalho, o 

tempo específico para essa dedicação. Então, é algo a mais, é mais por 

uma questão de você gostar e se envolver do que as condições que a 

instituição te dá pra que você acompanhe de uma forma ... melhor...” 

(D2). 

“...a única questão da contrapartida é conhecimento, novos saberes e 

resoluções. Muitas vezes tem pessoas que talvez não contabilizam isso 

como um ganho de contrapartida. Então, é aquela velha história: eu não 

ganho nada por isso! E, quando você entra na política pública é pior 

ainda, porque o único processo que houve um processo de contrapartida 

no caso de preceptoria de Residência colocaram só uma categoria para 

receber, as outras categorias: não! Nós ainda realizamos isso e 

aceitamos isso pelo nosso compromisso profissional, pela nossa boa 

vontade.” (D2). 
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O Núcleo Direcionador 3, abordou a preceptoria e formação do residente 

(do contato com o Projeto Político Pedagógico, identificação dos objetivos de 

aprendizagem no cenário de prática, desenvolvimento desses objetivos, 

preocupações e cuidados com a formação do residente e perfil do egresso da 

Residência Multiprofissional). Foi possível identificar que os preceptores da 

Fonoaudiologia e da Psicologia tiveram contato com o PPP. Os preceptores da 

Enfermagem, da Farmácia, da Fisioterapia e do Serviço Social afirmaram que não 

tiveram contato com o Projeto Político pedagógico da RMS, (Figura 27).  

 



4 RESULTADOS |  122 

 

 

 F
o

n
te

: 
d

a
d

o
s
 d

a
 p

e
s
q
u

is
a
. 

Figura 27: GF D Mapa conceitual do ND 3. 
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Como categorias, emergiram: 

Categoria 1: Conhecimento parcial do PPP e planejamento das atividades 

no cenário sem articulação com a IES parceira: 

“...da enfermagem na Neo, quando eu entrei eu não tive contato com esse 

projeto pedagógico, isso não foi apresentado... foram me apresentadas 

algumas informações que eu solicitei... hoje, nós montamos um check-

list, pelo menos para ter uma noção de que caminho chegar com o 

residente...” (D2). 

“Olha, não foi apresentado o projeto político pedagógico da Residência. 

Eu acessei o site do ministério e de SMS para ver quais eram as 

propostas. Eu não sei o que se o que eu o que eu acessei era o projeto 

político pedagógico, mas, pelo menos para saber quais que eram as 

linhas, as diretrizes, o que que estava se esperando de nós enquanto 

preceptores, e que tipo de formação se estava esperando para eles para 

esses residentes e isso eu acessei pelo site, dei uma lida, dei uma 

pensada e tudo mais. Eu acredito que dentro do que eu li, eu esteja 

exercendo essa função, que é por exemplo, esse papel, na realidade... 

Contribuir para a formação desse residente, dentro de uma 

especialidade, que é uma especialização em Neonatologia, porém: 

contribuindo para que seja um trabalhador no SUS! Né, neste sentido sim 

e nos princípios da Psicologia... (D6). 

Categoria 2: Reflexo do funcionamento da equipe assistencial no ensino 

ao residente: 

“A gente tenta construir isso aí mais ou menos, e é claro formá-los de 

acordo ... para colocá-lo dentro de uma realidade como um todo, porque 

eles não são só farmacêuticos da batcaverna, eles são farmacêuticos que 

vão atuar em todo o sistema SUS, pelo menos enquanto estão aqui nessa 

Residência, eles atuam em todo um sistema. Mesmo que depois eles vão 

pra rede particular, eles vão ter essa noção ...” (D5). 

Quanto ao Núcleo Direcionador 4, Trabalho em equipe na U. N. e na RMS, 

o mapa conceitual, a seguir, expressa os movimentos apreendidos, (Figuras 28 e 29): 
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Figura 28: GF D Mapa conceitual do ND 4. 
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Figura 29: GF D Mapa conceitual do ND 4 (continuação). 
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Apreenderam-se seis categorias analíticas.  

Categoria 1: Trabalho em equipe fragmentado: 

“...... Acho que primeiro começar com os profissionais, né, pra depois a 

gente poder passar isso para os residentes. Anteriormente ao hospital, 

eu trabalhei em uma instituição onde isso era muito forte, onde o trabalho 

da equipe como um todo e da gente trabalhar de forma inter, de forma 

multi...Então, é muito bacana. Até a relação entre a equipe muda! Você 

trabalhar cada um no seu quadradinho e você trabalhar todo mundo junto, 

ir discutindo e ir trabalhando, às vezes na mesma terapia junto, fazendo 

um procedimento que os profissionais, cada um tem o seu papel ali 

naquela mesma intervenção...” (D1). 

Categoria 2: Complexidade assistencial na UN e interdisciplinaridade/ 

multidisciplinaridade: 

“Na Neonatologia, quando ele (residente de enfermagem) está em campo 

de atuação, é necessário o trabalho em equipe, não tem como... Ele lida, 

ele presta cuidados diretos à criança, e toda uma rede de equipe está 

envolvida nesse cuidado. Então eu tenho fono, eu tenho fisioterapeuta, a 

psicologia fica mais com as questões maternas, paternas, mas também 

são acionadas, mas ali na questão do cuidado direto, são mais as 

categorias profissionais...o profissional médico, os outros enfermeiros, 

então ele acaba tendo que lidar em equipe, porque é uma unidade que 

atendimento de alto risco, né...então nesse momento continuamente, ele 

tem que chegar, discutir uma escala, fazer um redimensionamento com 

a gente. Então assim... A todo momento acontece, o ponto para a 

discussão dos casos são pontuais nas reuniões, nos grupos...” (D2). 

Categoria 3: RMS indutora da discussão de casos, propondo maior 

diálogo, atendimentos conjuntos e reorganização das equipes profissionais: 

“...que a gente tem que estar pensando desse perfil desse residente que 

talvez a gente não tem. Porque a gente não tem tanta informação sobre 

a questão clínica, a assistente social acaba fazendo o meu pedacinho, 

né, eu acho que eles têm ensinado a gente ver um pouco mais essa forma 

ampliada, que a gente não tinha. Acho que a Residência tem trazido isso, 

né, eu acho que o que eu tento ver de perfil para eles é exatamente isso: 

essa integração, é discutir caso, o trabalho em rede, ampliar um pouco 
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mais para não ver aquele cidadão, só o pedacinho nosso, eu acho que é 

esse o perfil que eu espero para o residente, além do perfil de cada 

categoria estar ensinando a sua parte” (D4). 

Categoria 4: Desafio de integração com a equipe médica nas discussões 

de caso multiprofissionais: 

“É uma equipe multi..., mas quando ele tá como enfermeiro, ele é um 

enfermeiro, quando eu vejo o fisio, fazendo o papel do fisio, bom então 

eu falo assim: aonde está o multi? Onde o multi aqui dentro na minha 

onde da unidade acontece? Então, eu não vejo esses diálogos, essas 

trocas. Ele não troca com o meu médico. Se eu conseguir inserir o meu 

residente para falar com o médico plantonista ou com o médico diarista, 

eu tive que pegar e chamar e lá, naquele processo que a gente conhece, 

vamos pela amizade, e falar “olha, esse aqui é o meu residente, conversa 

com ele, confia nele, faz trocas com ele”, você entendeu? Então assim, 

esse acesso ainda é muito difícil. O nosso campo ele é muito rico, talvez 

seja o motivo dele ser escolhido para esse processo... só que ele é muito 

rico, pelo tanto que nós temos que fazer, né. Mas de repente a gente 

precisa de uma melhor preparação dos profissionais desse campo para 

lidar com isso. A Residência Médica é algo que tradicionalmente 

acontece há muito tempo e ela já está afinada. Mas, eu sinto falta do meu 

médico na questão da Residência Multi. Aonde ele entra? Ele não entra? 

Ele precisa entrar! Então o meu médico não participa das discussões? ...” 

(D2). 

Categoria 5: Melhoria na assistência humanizada e mais resolutiva: 

“Olha que esse trabalho que a gente estava fazendo retomando uma 

discussão de caso da UTI Neonatal foi muito legal [...] profissionais de 

diferentes categorias, tinha psicólogas, assistente social, farmácia, 

enfermagem. Só estava acho que ausente o médico... porque está sendo 

também uma estratégia, de primeiro aproximarmos os multi e (nos) 

fortalecermos, e aí trazermos o médico, que é o mais distanciado nesse 

momento, né. E pegaram um caso, e foram discutindo os profissionais 

que estavam acompanhando. Inclusive, na última reunião vendo qual 

será a ação para preparação dessa mulher para o bebê quando ele tiver 

alta, contato com recurso externo, trocando uma informação desse 



4 RESULTADOS |  128 

 

 

paciente... ainda está conosco no hospital, mas que vai para a rede, e 

que vai precisar desses recursos, tendo tempo suficiente para orientar 

essa mulher para que ela entenda, dentro do tempo dela, o que está 

sendo dito! Porque não adianta fazer uma ação e dizer eu já avisei e o 

tempo emocional dela entender aquilo? Né? Quer dizer, inclusive eles 

vão estar apresentando hoje na discussão dos R2 esse caso. Muito legal, 

porque tivemos três reuniões. Aonde equipe multi da UTI Neonatal 

apresentou, apresentou o caso, apresentou as divergências de visões, 

alinharam, tiraram propostas e agora propostas para a alta, quando 

estiver lá fora o bebê, para que a gente possa minimizar um pouco as 

dificuldades dessa mulher em relação a dar continuidade ao tratamento 

do bebê” (D6). 

Categoria 6: Necessidade de valorização do ensino (remuneração, 

formação) e condições para interlocução (espaço, tempo) e 

interdisciplinaridade: 

“...poderes instituídos, e tendo um parecer da instituição/direção, né, de 

vontade nesse sentido, eu acho que ficaria mais fácil de se trabalhar, 

vontade em que direção? Vontade tipo assim: ter um espaço de 

interlocução. Para que esse profissional saia do corre-corre cotidiano 

para que possa refletir sobre a ação dele. Sobre a ação dele e sobre ação 

da equipe. Não adianta dizer: isso a gente vai fazer isso durante o nosso 

plantão, a gente vai ter um horário. Não adianta, porque a demanda é tão 

grande, porque a gente lida com a demanda do SUS, que é enorme, com 

uma diminuição cada vez maior do quadro de profissionais. O cotidiano 

suga! Não dá espaço para nada! Então, tem que tirar sim esse 

profissional lá para um lugar onde ele possa refletir sobre ação dele. E 

que isso seja visto e valorizado como trabalho! Porque muitas vezes, eu 

acho isso lastimável, muitas vezes o espaço reflexivo é visto como algo 

de segundo plano! Não! Porque senão a gente vai cair no quê? Na 

repetição da ação, só isso, a gente não inova, a gente não cria nada, né. 

Então, eu acho assim, o caminho seria esse: a estratégia é via 

Residência, sem dúvida...eu acho que eles já vêm nesse pique de 

interdisciplinaridade e, mesmo que a gente não tenha o estágio deles, 

porque eles estão no estágio bem avançado em relação ao nosso, dos 

profissionais na questão da interdisciplinaridade...” (D6). 
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As categorias analíticas, que emergiram do grupo focal D, foram sintetizadas 

no mapa conceitual da Figura 30: 

 F
o

n
te

: 
d

a
d

o
s
 d

a
 p

e
s
q
u

is
a
. 

Figura 30: Categorias analíticas do GF D (síntese). 
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4.5 Grupo Focal E (GF E): conversando com preceptores 

O grupo focal E foi mediado por M1 e teve a duração de uma hora e quatro 

minutos.  

4.5.1 Conhecendo os participantes 

O grupo focal E foi composto por sete preceptoras, em que três são solteiras e 

quatro, casadas, (Gráfico 31). Quanto à profissão, o GF E constituía-se de duas 

enfermeiras, duas psicólogas, uma assistente social, uma fonoaudióloga e uma 

fisioterapeuta, (Gráfico 32). Uma das psicólogas é vice coordenadora da Residência 

Multiprofissional e preceptora de Psicologia, (Quadro 10, Apêndice IV).  

Gráfico 31: Estado civil do Grupo Focal E. 

 

Fonte: elaborado pela autora com os dados da pesquisa. 
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Gráfico 32: Área de formação profissional do Grupo Focal E. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A faixa etária desse grupo ficou distribuída como segue: cinco participantes 

entre 31 a 40 anos e dois na faixa entre 51 e 60 anos, (Gráfico 33). O tempo de 

formação foi: três participantes entre 5 a 10 anos, dois entre 11 e 20 anos e dois entre 

31 e 40 anos, (Gráfico 34).  

Gráfico 33: Faixa etária do Grupo Focal E. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Gráfico 34: Tempo de formação do Grupo Focal E. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto à pós-graduação, três possuem mestrado e quatro possuem 

especialização, (Gráfico 35). As áreas da pós-graduação, desse grupo, estão 

ilustradas na Figura 28.  

Gráfico 35: Pós-graduação dos participantes do Grupo Focal E. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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As participantes do GF E possuem no mínimo uma especialização, sendo três 

na área de concentração do programa da RMS. As enfermeiras realizaram três 

especializações, a fisioterapeuta realizou duas e a fonoaudióloga e a assistente social 

realizaram uma especialização. As duas psicólogas e uma das enfermeiras possuem 

mestrado, (Figura 31).  

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Figura 31: Áreas das especializações e mestrado do GF E. 

 

Questionadas sobre a formação para o ensino, uma das participantes 

respondeu que teve essa formação no curso de especialização “Preceptoria no SUS” 

e seis não a tiveram, (Quadro 10, Apêndice IV).  

Quanto à necessidade de ter uma formação para o ensino, seis sentem essa 

necessidade e a justificam pela importância para o processo de ensino e de 

aprendizagem do residente e pela educação continuada profissional, (Quadro 10, 

Apêndice IV).  

Com relação a ter formação para o trabalho em equipe, duas relatam que 

tiveram na graduação e na especialização e cinco relatam que não a tiveram, (Quadro 

10, Apêndice IV).  

Quanto ao tempo de envolvimento com a Residência Multiprofissional, três 

estão envolvidas desde a implantação da RMS. Duas delas há 2 anos e duas entre 

um e 2 anos, (Gráfico 36, Quadro 10, Apêndice IV).  
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Gráfico 36: Tempo de envolvimento com a Residência Multiprofissional do Grupo 

Focal Grupo Focal E. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os locais de atuação das profissionais são: cinco delas na Unidade Neonatal, 

sendo duas enfermeiras, uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta e uma psicóloga. 

Uma psicóloga atua na Casa da Gestante, e a assistente social atua na Unidade 

Neonatal e em outros setores do hospital, (Figura 32, Quadro 10, Apêndice IV).  

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Figura 32: Locais de atuação do GF E. 
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Quanto a ter um outro vínculo de trabalho, dois participantes afirmam possuir 

outro vínculo e cinco não possuem, (Quadro 10, Apêndice IV).  

4.5.2 Conhecendo os Olhares dos Preceptores 

A partir do Núcleo Direcionador 1, inserção dos preceptores na Residência 

Multiprofissional, foi elaborado o mapa conceitual a seguir, (Figura 33): 
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Figura 33: GF E Mapa conceitual do ND 1 e ND 2. 

Foi possível apreender as seguintes categorias analíticas: 

Categoria 1: Convite para implantação e interesse pessoal e profissional: 
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“… Antes de começar mesmo a Residência, já surgiu esse assunto aqui 

mais de um ano antes, que a coordenadora da Fono estava bem 

envolvida junto com a colega do setor de Qualidade e começou a pensar 

em como poderia acontecer isso aqui. Em algumas coisas a gente foi 

conversando né, e aí, quando efetivamente, surgiu que ia ter o processo 

seletivo, que iam vir, eu me dispus a ajudar em algumas coisas... na 

organização de grade, e na distribuição desses residentes... obviamente 

não imaginava o que vinha pela frente, não tinha ideia dos problemas que 

a gente ia enfrentar, das dificuldades ... seja com a universidade, os 

relacionamentos com... na inserção e tudo mais ... mas foi por aí ... a 

partir da ideia mesmo que eu fui entrando e fui ajudando em algumas 

coisas, nunca assumi isso pessoalmente, mas fui ajudando...” (E1). 

“...eu sou fonoaudióloga da UTI Neo, eu estou há 3 anos no hospital, mas 

já trabalhava há 12 anos na Atenção Básica, com a parte de reabilitação 

e... quando eu vim para cá eu fiz uma especialização de Fono Neo 

pediátrica. A parte da Residência, me foi um convite que a chefia nos fez...” 

(E5). 

Categoria 2: Determinação institucional:  

“...eu sou assistente social, no momento eu também estou na Unidade 

Neonatal. No começo, assim: não tinha muita opção para a gente 

participar ou não da preceptoria, né, de estar envolvido na Residência 

Multiprofissional. A gente tinha uma colega que estava bem à frente, era 

um assunto que ela gostava, então ela se envolveu desde essa parte de 

elaboração do início mesmo, de estar chamando os residentes, mas... 

assim, a maioria da equipe do Serviço Social sempre se manteve 

afastada. Mas, estava claro que se você estivesse no setor de prática, 

seria você pra acompanhar, então foi uma coisa que não tem muita opção 

para os profissionais” (E3). 

Com relação ao Núcleo Direcionador 2: Motivação, gratificação e 

reconhecimento do preceptor, conforme anteriormente mencionado na Figura 33, 

apreenderam-se as categorias analíticas a seguir:  

Categoria 1: Motivação pessoal e profissional do trabalho em equipe em 

ajudar colegas a organizar a RMS, motivação profissional em ensino, pesquisa 

e do aprendizado conjunto: 
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“... pensando em mim [...] sim, porque eu fiz um mestrado, então assim, 

eu consigo colocar em prática a parte de ensino e pesquisa, [...] eu acho 

que a questão de motivação até para eu aprofundar mais, me aprimorar 

e buscar até uma formação em preceptoria. [...] a gente tem essa 

dificuldade de que, a gente entrou aqui sem experiência nenhuma em 

Neo, então toda minha formação, mesmo no mestrado é em outra área. 

Então, é uma área muito específica ... que...precisa... a gente tem essa 

necessidade não só dessa preceptoria, mas de se aprofundar mais nesse 

campo, em Neonatologia” (E2). 

Categoria 2: Falta de gratificação financeira e de reconhecimento da 

instituição e dos colegas: 

“[...] Eu acho que a única coisa que eu sinto como um estímulo, não é 

nem uma gratificação, é ver que quando os residentes concluem os dois 

anos, eles estão diferentes, estão formados, eles aprenderam. Embora 

muitos deles não reconheçam isso, o que é triste! mas eu vejo claramente 

uma diferença entre aquele residente quando ele chegou, e quando ele 

sai daqui 2 anos depois: a segurança, a maturidade, a desenvoltura [...] 

do staff, não tem reconhecimento disso, eu acho que é mais entre as 

colegas, que te reconhecem como alguém que ajuda, que colabora, que 

está ali, disponível para participar disso. De diretoria e desses outros 

níveis: zero. A gente não recebe nada, embora que a gente saiba que 

mesmo, os médicos preceptores que há anos e anos ….é reconhecida, 

ganham trocado... R$ 70 por mês, quando ganha... então, 

financeiramente é bobagem, esperar isso, mas... mesmo os residentes... 

são relações difíceis, não é fácil não… E eu não sei... um ou outro 

consegue perceber a dedicação, o investimento que a gente está fazendo 

mesmo …” (E1). 

Ao serem indagadas sobre o Núcleo Direcionador 3, preceptoria e formação 

do residente (do contato com o Projeto Político Pedagógico, identificação dos 

objetivos de aprendizagem no cenário de prática, desenvolvimento desses 

objetivos, preocupações e cuidados com a formação do residente e perfil do 

egresso da Residência Multiprofissional), apenas uma psicóloga afirmou ter 

conhecimento do PPP, uma vez que tenha participado da elaboração inicial do 

planejamento da RMS, as demais participantes não tiveram contato, (Figura 34). 



4 RESULTADOS |  139 

 

 

 F
o

n
te

: 
d

a
d

o
s
 d

a
 p

e
s
q
u

is
a
. 

Figura 34: GF E Mapa conceitual do ND 3. 
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Emergiram como categorias: 

Categoria 1: Contato com PPP para o planejamento da RMS versus Pouca 

participação no planejamento das atividades do residente: 

“ Isso que eu ia falar, isso que eu também senti falta também. Não é nada 

sistematizado, pensando que a gente faz e acompanha. O nosso papel 

pensando enquanto enfermeiras acompanhando as residentes, é 

acompanhar na assistência, na prática, mas não tem nenhum documento 

norteador, a gente não teve contato. Com nada. Então, assim, nem 

avaliação de desempenho, de nada, de como a gente vai avaliar” (E2). 

“É, como eu disse, a gente não tem acesso... ao cronograma. Eu sei a 

escala deles, mas eu não sei o cronograma deles, eu não sei o que eles 

precisam aprender, eu acho que isso ainda está muito no processo de 

construção, então assim...acaba que a gente vai orientando... Técnicas... 

de... procedimentos mesmo...e... falta isso... falta... ‘no fim da Residência 

o residente necessita ser capaz de’ ...eu não sei...” (E4). 

Categoria 2: Papéis do preceptor na prática e na organização da RMS: 

participação em reuniões e acompanhamento da prática: 

“...é como se estivesse em dois grupos, entendeu? então a gente tem 

uma referência de preceptor mesmo, que assina como preceptor, ...que 

é o encarregado, e nós fazemos o papel prático mas a gente não, não 

entra...acho que... como... preceptores mesmo, a gente está assim, uma 

figura...” (E2). 

“... mas eu também sinto que eu precisava de um treinamento, a gente 

precisava de um curso próprio, a gente vai tentando auxiliar na medida 

do possível, na prática, mas, às vezes, eu... fico né, um pouco insegura, 

não sei até que ponto… a gente tenta fazer o melhor possível, né, mas 

eu sinto que às vezes, eu sinto essa insegurança mesmo de... que talvez 

… falta um treinamento mesmo” (E5). 
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Categoria 3: Perfil do egresso: do conhecimento técnico-científico à 

habilidade interacional de lidar com conflitos e situações críticas: 

“Eu acho que não é só ter o conhecimento, mas fazer o contato com a 

rede, porque é bem rico quando isso acontece, quando um setor terciário 

entra em contato com atenção básica, atenção primária, para dar 

continuidade ao seguimento. Isso eu sinto déficit disso aqui de 

Neonatologia na equipe da Enfermagem, e quanto ao perfil do egresso 

da Neonatologia, eu acho que na Enfermagem... eu espero que ele saia 

com segurança nas técnicas do cuidado, e saia também com olhar crítico, 

é, de toda, de todo o serviço da enfermagem, porque a enfermagem vai 

muito além de técnicas, tem a questão do conflito, em relação às 

relações interpessoais, é ter manejo... saber lidar com essas situações, 

e com as faltas, porque o número de faltas na Enfermagem é muito 

grande, dos auxiliares, e saber manejar tudo isso...” (E4). 

Categoria 4: Mobilização da equipe a partir da RMS para reorganizar o 

serviço: 

“... apesar de tudo isso, você tem uma troca muito boa… com os 

residentes, então... também aprende muito com eles... e acho que é isso 

que te enriquece um pouquinho e... eu acho que gente como equipe, 

tentar se re-enxergar... eu acho que os residentes chegaram pra 

movimentar um pouquinho a equipe do Serviço Social, então apesar … 

de mexer muito com a gente as críticas, a forma como eles olham o nosso 

trabalho, fez também para a gente se movimentar um pouquinho e 

começar a repensar o nosso trabalho...” (E3). 

Para a análise do Núcleo Direcionador 4, Trabalho em equipe na Unidade 

Neonatal e na Residência Multiprofissional, elaborou-se o mapa conceitual a 

seguir, conforme descrito na Figura 35:  
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Figura 35: GF E Mapa conceitual do ND 4. 
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Emergiram as seguintes categorias analíticas: 

Categoria 1: Trabalho em equipe fragmentado versus trabalho em equipe 

integrado: 

 “Eu acho que assim: eu não acho que a gente tem ‘o trabalho 

multiprofissional’. Seria realmente o contato de todas as áreas... a gente 

não consegue ter reuniões de todas equipes e quando reúne, sempre 

falta uma categoria ou outra. Consegue reunir, mas nunca todos. E, é 

claro que, às vezes a falta de RH, falta de profissional contribui. Você tem 

um setor sempre superlotado, com os profissionais tendo que dar conta 

de várias demandas, então é a Residência, é estar na assistência, e 

outras, que acabam entrando ali no nosso dia a dia. E é muito difícil 

realmente parar para reunir e discutir as situações...” (E3). 

 “Mas acho que também, pensando na Residência Multiprofissional, o 

nosso acesso a isso é zero. Então assim, o que a gente faz... a nossa 

contribuição é muito da parte técnica de Enfermagem, mas eu acho que 

não existe nenhuma inserção nossa, a gente não participa nada em 

relação a um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar... não existe... na 

nossa atuação ...” (E2). 

Categoria 2: Construção de projeto terapêutico comum prejudicado por 

vários determinantes: modelo biomédico-hospitalar, RH insuficiente e formação 

uniprofissional centrado na especialidade: 

“Não tem realmente uma periodicidade, por mais que exista alguns 

momentos, acho que pensando na formação, na Residência 

Multiprofissional, o nosso papel pensando em trabalho multi, 

interdisciplinar, não existe. Acho que é bem por categoria mesmo, eu não 

consigo, eu acho que é deficiente essa parte, essa formação, na 

Residência Multiprofissional, pensando nas residentes enfermeiras, não 

tem nenhum momento que a gente faz esse trabalho com elas 

interdisciplinar” (E2). 
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“Eu acho que tem até uma coisa anterior, acho que aqui a gente tem toda 

essa dificuldade, que ela tá falando, que é fragmentado. É, de pessoa 

para pessoa, de profissional para profissional, não consegue sentar, tem 

questão de espaço, que a gente não tem uma sala para fazer isso, né. 

Mas, eu acho que tem uma coisa ainda anterior, que na nossa formação 

profissional não teve isso. Então, acho que, tudo bem, a minha formação 

é mais antiga, mas eu vejo que os mais recentes, também não têm isso 

na sua graduação, de pensar no profissional inserido em equipes, de 

pensar na relação que a minha categoria tem com outras” (E1). 

As categorias analíticas, que emergiram no grupo focal E, estão sintetizadas 

no mapa conceitual a seguir, (Figura 36): 

 



4 RESULTADOS |  145 

 

 

 F
o

n
te

: 
d

a
d

o
s
 d

a
 p

e
s
q
u

is
a
. 

Figura 36: Categorias analíticas do GF E (síntese). 

 



 

5 DISCUSSÃO 
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5.1 Do desejo e da imposição: por entre percursos pessoais e 

institucionais 

 “...A equipe mesmo ficou no começo, aquela coisa resistente, mas ao 

mesmo tempo querendo... As pessoas em geral se queixam de que a 

gente não tem uma formação para isso, mesmo não tendo a formação, o 

pessoal tá mesmo arregaçando as mangas...” (A2). 

As respostas analisadas sinalizam que houve tanto o convite quanto a 

determinação institucional para os profissionais se envolverem com o programa de 

Residência. As resistências e os questionamentos dos profissionais se pautam na falta 

de apropriação do programa, desde o envolvimento com o planejamento e as normas 

reguladoras do programa até as condições necessárias para exercer a preceptoria e 

se responsabilizar pela formação do residente. As resistências, dessa maneira, 

indicam a fragilidade do preparo dos profissionais para lidar com o residente, 

compreender e se apropriar do Projeto Político Pedagógico da Residência 

Multiprofissional. 

A incorporação da formalização do ensino em serviço, no programa de 

Residência Multiprofissional, fez com que as questões de responsabilidade e de 

atribuições do ensino se tornassem mais evidentes. Para Ceccim e Ferla (2007):  

o papel do SUS para o ordenamento da formação de trabalhadores definido 
pela Constituição Federal define-se pela organização de ações que envolvam 
a regulação, o apoio, o fomento, a manutenção e o direcionamento de 
políticas educacionais para o setor. Por ordenamento da formação, 
compreende-se o desenvolvimento de ações educativas realizadas por meio 
do trabalho em saúde, cooperação técnica interinstitucional e, especialmente, 
políticas de ensino, de pesquisa e de extensão educativa com abrangência 
aos ambientes de gestão e de atenção à saúde (p.14). 

Em sua narrativa sobre a Residência Multiprofissional em Saúde da Família, 

Moreira e Oliveira (2006) discutiram o enfrentamento do modelo dominante do 

cuidado, baseado na prática hospitalar. Os autores ressaltam a necessidade da 

desconstrução de práticas históricas e da compreensão de que o processo de 

aprendizagem deve ocorrer na própria rede de serviços, com o objetivo de viabilizar o 

desenvolvimento de atitudes críticas e reflexivas, de práticas interdisciplinares em 

saúde e de elementos potencializadores da emancipação dos trabalhadores da saúde. 
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Tal emancipação tem potência transformadora, visto que é preciso lutar para 

promover a integralidade do cuidado e a qualidade assistencial.  

O programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia tem a 

centralidade na prática hospitalar. Nas reuniões mensais de discussão de casos e de 

apresentação das ações realizadas nas UBS e pelo NASF, a aproximação das 

equipes de profissionais da maternidade e da rede de Atenção Básica se concretizou 

por meio da obrigatoriedade do cumprimento da carga horária na rede de Atenção 

Básica. Essa aproximação entre as equipes emerge como uma potência na produção 

de conhecimento e de práticas interdisciplinares e interequipes.  

Assim como no estudo de Sarreta (2009), em que foi realizado o levantamento 

sobre as formas de participação na Política de Educação Permanente em Saúde na 

locorregião de Franca, os participantes dessa pesquisa além de desejarem melhorar 

seu próprio desempenho profissional, valorizam a formação profissional, o que denota 

a necessidade de uma ampliação do instrumental de trabalho, bem como a de 

aquisição de conhecimentos.  

Uma outra descoberta, convergente entre essa pesquisa e o estudo de Sarreta 

(2009), diz respeito à falta de formação docente, visto que a preceptoria é exercida 

por motivações diversas e, muitas vezes, sem que se escolha atuar nesse papel. Com 

a experiência realizada, Sarreta relata a descoberta de um “talento” para o ensino e 

de um marcado comprometimento. No presente estudo, foi apontada a percepção de 

um investimento de “corpo e alma” dos preceptores na Residência Multiprofissional, 

apesar de muitos destes não possuírem a formação para o ensino. Outrossim, é 

importante destacar que se identificou o interesse pelo ensino e pela pesquisa por 

parte daqueles preceptores que possuiam mestrado.  

Zanini e Fajardo (2017) enfatizam que a experiência profissional, a titulação 

acadêmica e a disponibilidade são os requisitos necessários para que os preceptores 

promovam a integração entre os diferentes profissionais em formação, a equipe, a 

população e os serviços envolvidos. Os autores identificam, como desafio, a 

articulação entre a teoria e a prática exigidas dos preceptores:  
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além disso, a preceptoria exige planejamento, organização e dedicação para 

contribuir para o aprendizado do residente e, ao mesmo tempo, manter a 
qualidade do serviço. Esse desafio torna-se uma motivação na medida em 
que busca ampliar, de forma constante, os saberes relacionados a uma área 
de conhecimento e sua necessidade de aperfeiçoamento e revisão regular, 
sobretudo tendo o cenário da prática como base para essas reflexões. 
Consequentemente, as atuações tornam-se mais elaboradas, resolutivas, 
integrais e humanizadas, reforçando o pensamento de Freire (1997) de que 
ensinar e aprender andam lado a lado, ou seja, quem ensina aprende, e o 
aprendiz é também um ensinante, ilustrando o “ir e vir” na relação entre 
preceptor e residente (p. 309). 

Um dos objetivos do Programa de Residência Multiprofissional é promover “a 

mudança na formação profissional com foco nas necessidades do mundo do trabalho 

[...] e as áreas prioritárias do SUS” (FERLA et al., 2017, p.19). Os preceptores sentem 

a necessidade tanto de uma formação para o ensino como de uma assistência aos 

residentes, o que demonstra uma preocupação, no que se refere a sua preparação 

para lidar com o residente e com a Residência como um todo, inclusive quanto aos 

aspectos normativos/administrativos, além dos aspectos voltados à assistência, ao 

ensino e à pesquisa.  

Dentro desse contexto, houve um reconhecimento dos ganhos que a 

Residência Multiprofissional trouxe para a mobilização da equipe, bem como para o 

aprimoramento dos saberes das diversas áreas assistenciais. Menezes e Dallegrave 

(2017, p.253) enfatizam que “há um reconhecimento de que esse movimento (RMS) 

fomentou a relevância dos espaços de Educação Permanente em Saúde (EPS) e 

viabilizou o ‘borbulhar’ de diversas necessidades de ordem pedagógica”.  

A implantação do Programa de Residência Multiprofissional mobilizou as 

equipes no sentido de repensar a própria formação e os processos de trabalho, 

ocorridos até então, além de incentivar a busca pela compreensão dos objetivos do 

programa e dos pré-requisitos para o seu desenvolvimento. Os participantes desse 

estudo frisaram que a implantação da RMS apoiou os profissionais que tinham a 

afinidade e o interesse necessários à atividade docente. Enfatizaram que as equipes, 

na medida em que se viram desafiadas pelos questionamentos dos residentes, 

procuraram buscar as adaptações e as competências, no intuito de saber lidar com o 

ensino e com esses alunos.  
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COSTA et al. (2018) analisaram as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs 

das profissões de saúde e observaram a presença de elementos do modelo tradicional 

de ensino e poucas mudanças inovadoras nos currículos. Os autores apontam que:  

os desafios enfrentados na construção de diretrizes nacionais[...] devem 
orientar o desenvolvimento curricular considerando melhores práticas [...] e a 
articulação entre educação e trabalho, sem padronizar ou cercear a produção 
de projetos singulares (p. 10). 

É na articulação entre a educação e o trabalho que se situa a potência da 

Residência Multiprofissional em Saúde.  

Os movimentos, analisados na categoria “Do desejo e da imposição: por 

entre percursos pessoais e institucionais”, traduzem os percursos dos 

preceptores. Esses percursos são a base que possibilita a construção de um trabalho 

em equipe articulado e produtivo fundamentado na interdisciplinaridade e na 

interprofissionalidade.  

5.2 Múltiplos sentidos e aprendizagens: motivações 

 “...A minha motivação acho que é o ensino, compartilhar conhecimento, 

né, acho que isso sempre na minha vida foi importante ...e eu acho que 

deixar essa sementinha aqui da Residência... é o que me motiva muito” 

(A1). 

Os participantes dessa pesquisa salientaram que os elementos motivadores, 

responsáveis pelas suas participações na RMS, foram: a satisfação em ver o resultado 

final da formação do residente; a afinidade com estudo e com a pesquisa; e o interesse 

pessoal em desempenhar, da melhor maneira possível, o trabalho assistencial ou o 

de ensino. Ademais, relataram o quanto foi fundamental conhecer a RMS e entender 

a sua potência de transformação.  

 Algumas circunstâncias prejudicam o acolhimento do residente e o exercício 

da preceptoria, como por exemplo: a postura dos profissionais, a infraestrutura e a 

falta de espaços para o diálogo. É necessário o reconhecimento da atividade de 

ensino, a qual, muitas vezes, é árdua.  
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 De acordo com os participantes, ser reconhecido é ser valorizado. Ressaltam 

a importância de se ter apoio e condições para trabalhar os aspectos da assistência e 

do ensino em um espaço físico que propicie o desenvolvimento dos trabalhos de 

maneira inclusiva e dialogada. O investimento na carreira, com a possibilidade de 

formação específica tanto na área de concentração Neonatologia como no ensino, foi 

apontado como uma necessidade e um interesse dos preceptores.  

 “...é um dos trabalhos que mais me motiva hoje em dia. Eu me sinto 

muito bem! Embora tenham os desafios enquanto preceptora, eu acho 

que, por exemplo: para mim, a formação desses profissionais muito mais 

do que uma formação em Neonatologia, é uma formação dentro do SUS. 

E isso eu julgo que eu tenho uma estrada bem longa de prática, né. 

Então, eu acho que é assim, eu me sinto desafiada, mas confortável 

dentro desse meu papel. Porque eu acho que tenho sim muito a contribuir 

com essa prática do SUS mesmo ... A minha motivação? ué total ! Total! 

Porque a Residência está sempre trazendo novas situações, novos 

projetos né, é tão grande que, por exemplo, a partir de um acordo com a 

equipe, eu estou diminuindo a minha ação na assistência, para me 

dedicar mais à Residência...” (D6). 

Aguiar et al. (2017) estudaram, no Brasil e na Espanha, a preceptoria de 

diversos Programas de Residências Médica, Multiprofissional e em Área Profissional. 

Com relação à motivação para o exercício da preceptoria, os autores identificaram 

que, no Brasil, os fatores que mais contribuíram para essa motivação, em ordem 

decrescente de prioridade, foram: a contribuição da residência para a qualidade do 

serviço (67,6%); a remuneração adicional (61,7%); a valorização na carreira 

profissional (59,8%); e o bom relacionamento com os residentes (59,2%). O quinto 

fator motivador, assinalado por 48,3% dos respondentes, foi o estímulo para a 

atualização na própria área de especialidade do preceptor.  

 O relato dos participantes do presente estudo frisou, principalmente, os 

aspectos de ensino e de assistência. Não existe uma remuneração adicional para 

exercer a preceptoria na Residência Multiprofissional em Neonatologia. Os 

preceptores e gestores apontaram, igualmente, a troca e o crescimento mútuo no 

aprendizado de residentes e preceptores. Nem sempre ficou evidenciado, nas falas 
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dos entrevistados, um “bom relacionamento com os residentes”, mas os conflitos 

enfrentados trouxeram crescimento e amadurecimento para a equipe.  

Ao promover a integração dos processos de capacitação e o desenvolvimento 

de profissionais, dentro de uma uma perspectiva multiprofissional, interdisciplinar e 

intersetorial para todos os trabalhadores do SUS, tem-se a valorização do profissional 

e a ressignificação de suas práticas, o que favorece a integralidade do cuidado e a 

humanização do próprio sistema com a efetivação dos princípios e diretrizes do SUS 

(SARRETA, 2009).  

Sarreta (2009) salienta que possibilitar aos trabalhadores da saúde uma 

participação na dinâmica do trabalho, são maneiras de valorizar e de permitir o seu 

crescimento, bem como a melhoria do serviço. A autora assinala que os diferentes 

escalões do governo devem:  

proporcionar, por meio de políticas públicas, o acesso à qualificação e ao 

conhecimento, criando cursos profissionalizantes e ou de qualificação 
profissional para todos os servidores e profissionais da rede SUS, 
estabelecendo uma política de capacitação de recursos humanos 
(SARRETA. 2009, p. 165). 

Essas políticas indutoras devem favorecer a qualificação dos profissionais da 

área da Saúde para o exercício de suas funções, com o propósito de que, no SUS, 

sejam promovidas as mudanças na gestão, na atenção, na formação, na participação 

em saúde, assim como as modificações nos processos de trabalho.  

Um dos principais questionamentos, levantado pela equipe, dizia respeito à 

capacidade de exercer a preceptoria. De acordo com o perfil de competências do 

preceptor no SUS, deve haver a articulação em três áreas: saúde, gestão e educação. 

O preceptor exerce a assistência, Atenção à Saúde e Preceptoria; faz a Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde; e integra a Formação em Serviço à Produção de 

Conhecimento em Saúde (PETTA, et al. 2015, p.25). Os autores compreendem o 

conceito de competência como a “capacidade de mobilizar diferentes recursos para 

solucionar, com pertinência e sucesso, os problemas da prática profissional, em 

diferentes contextos, combinando capacidades cognitivas, atitudinais e 

psicomotoras.”  

 

Dos diversos sentidos, atribuídos à adaptação gradual ao programa da 

Residência Multiprofissional, ao contato com o residente e ao desenvolvimento da 
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preceptoria, frutificaram aprendizados, dentro da perspectiva da conscientização, 

sobre o processo de ensino e de aprendizagem do residente. Processo este, 

direcionado pela centralidade assistencial do paciente e pelo crescimento da equipe, 

dando um novo incentivo ao interesse pessoal pelo ensino e à paixão pela própria 

profissão.  

5.3 Conhecer com o outro na prática 

“... eu acho que é importante saber trabalhar com outros profissionais, e 

que teremos outras características de trabalho, que aqui é de um jeito, 

mas em que em outro hospital talvez pode ser de outro jeito ...e que ter 

esse jogo de cintura... e ter raciocínio clínico em cada caso …” (C2) 

Nos cenários da Residência Multiprofissional, a prática é permeada pelo 

inusitado da “cena de cuidado”, transcendendo o currículo, previamente, estabelecido 

pelo modelo hegemônico (DALLEGRAVE, 2013).  

Dallegrave (2013) ressalta que:  

esta característica dos programas de residência se coengendra em cada 

experiência, cada programa inventa seus modos de produzir aprendizagens, 
especialmente pela presença intensa nos locais onde as ações de saúde se 
produzem e também pela possibilidade de aprender com o outro, em coletivos 
produtores de cuidado em ato. (p. 14). 

Os conteúdos de aprendizagem das Residências nem sempre são 

curricularizáveis, visto que não estão inteiramente previstos e planejados, conforme 

as estratégias pedagógicas respectivas.  
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O que acontece no mundo do trabalho vivenciado por cada residente vai 

encadeando aquilo que se pode aprender. O currículo é construído e 
reconstruído a cada dia, a partir das problematizações emergentes do 
trabalho. Cada residente, acompanhado em seu aprender, é produtor de um 
currículo singular, onde os conhecimentos prévios (da teoria ou acumulados 
na aprendizagem do residente) são postos a transversalizar o trabalho. Não 
há um currículo possível, único. São multiplicidades em devir-currículo. E 
quando parece que há alguma forma (ou fôrma), já é outra coisa, já participam 
outras pessoas, são outros afetos, com novas intensidades. Fundamental 
essa disposição, já que o cotidiano do trabalho tem complexidade maior do 
que o conhecimento disciplinar vigente e que se espera uma “mudança de 
modelo” na organização das práticas da atenção básica e das redes de 
atenção. Não pode haver, portanto, apenas absorção e aplicação do 
conhecimento vigente. O aprender no trabalho torna o trabalhador um 
pesquisador de si e do mundo. (DALLEGRAVE, 2013, apud FERLA et al., 
2017, p. 14). 

Para aqueles atores que se posicionam na linha de frente da assistência e do 

ensino aos residentes, é necessário o entendimento da RMS desde a sua concepção, 

implantação e de seu desenvolvimento contínuo. Nem todos os sujeitos participaram 

das discussões iniciais sobre a implantação do Programa de RMS, mas todos 

passaram a desenvolver em seus cotidianos os trabalhos assistenciais e se 

depararam com as dificuldades e as descobertas em conjunto com os residentes.  

De acordo com os preceptores e gestores participantes, diversos dispositivos 

foram construídos pelas equipes, tais como: eleger as referências e as rotinas para os 

residentes, ampliar, no caso da Enfermagem, os preceptores de referências e reduzi-

los, no caso do Serviço Social; dar mais autonomia, menos autonomia; e pensar na 

complexidade dos casos. Outrossim, foi mencionada a necessidade de diálogo com o 

residente, acerca do seu processo de ensino e aprendizagem, de um feedback e de 

uma aproximação com o que é trabalhado em disciplinas teóricas na universidade 

parceira.  

Aguiar et al. (2017) evidenciaram, em relatos de preceptores, que um dos 

principais fatores benéficos, provocado pela Residência, é o questionamento do 

residente e a mobilização decorrente do “incômodo” causado por ele, a fim de que a 

equipe de preceptores não venha a se “acomodar”. O questionamento e as críticas 

dos residentes mobilizam os preceptores a refletirem constantemente sobre as suas 

práticas e a problematizarem as questões envolvidas nos processos de trabalho 

assistencial e da instituição hospitalar.  

No tocante ao conhecimento do PPP do Programa de RMS, foi detectada uma 

grande lacuna . Embora a maioria dos entrevistados relate a falta de contato com esse 
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programa, os objetivos de ensino e de aprendizagem, relacionados à prática 

assistencial, estão claros para as equipes, podendo-se inferir que, tal como destaca 

Dallegrave (2013), constroem-se projetos pedagógicos singulares, uma vez que estes 

se orientam:  

 pelas aprendizagens e pela sustentabilidade no aprender, ou seja, por 

ensinar modos de perguntar e problematizar o trabalho em saúde em 
contraposição ao modelo hegemônico que se concentra no ensino de 
conteúdos informados por um currículo prévio, que não acolhe o inusitado da 
cena de cuidado, nem se orienta pelo desejo de aprender. A sustentabilidade 
dos Projetos Pedagógicos Singulares se expressa em metodologias 
inventadas no mundo do trabalho e que demonstram capacidade de se 
renovarem, de produzirem novos jeitos de aprender para os indivíduos que 
vivenciam a experiência educativa (DALLEGRAVE, 2013, p. 142).  

É necessária a articulação interministerial, Saúde e Educação, além da 

mobilização dos profissionais de saúde das unidades assistenciais, no intuito de 

problematizar a prática e de buscar o contínuo aprendizado e a transformação do 

ensino e da assistência (ARAÚJO, 2017). 

Com relação às dificuldades e sugestões na promoção da formação para o 

trabalho em equipe, avaliadas por meio das percepções dos participantes, apreendeu-

se que esses profissionais possuem um entendimento, o qual está em conformidade 

com o preconizado pelo Marco para a ação interprofissional e prática colaborativa da 

OMS (2010).  

Para a OMS (2010), a Educação Interprofissional pode ocorrer em uma 

variedade de cenários durante a educação pré e pós-qualificação. Ademais, ela pode, 

inclusive, ser implementada em programas de pós-graduação e na promoção do 

desenvolvimento profissional contínuo para a melhoria da qualidade dos serviços, 

como no caso do programa de RMS e o de Educação Permanente dos preceptores. 

Com a Educação Interprofissional os participantes:  

desenvolvem habilidades de comunicação, aumentam a capacidade de 

análise crítica e aprendem a valorizar os desafios e benefícios do trabalho em 
equipe. A educação interprofissional efetiva promove o respeito entre os 
profissionais de saúde, elimina estereótipos prejudiciais e evoca a prática da 
ética focada no paciente (OMS, 2010, p. 20). 

Conhecer com o outro na prática, potencializa o fortalecimento dos vínculos e 

da confiança entre os profissionais das diferentes áreas, além de mobilizar o contínuo 
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desenvolvimento de suas áreas profissionais nucleares. Particularmente, quanto aos 

dados empíricos dessa pesquisa, verifica-se que a perspectiva dos preceptores, 

quanto aos ganhos, às potencialidades e aos desafios, concorda tanto com a proposta 

da política indutora como a do programa de RMS. LOPES et al. (2017) enfatizam que, 

na prática, o aprendizado com as situações reais é mais significativo:  

pois [os residentes] vivenciam o trabalho em equipe, a troca de experiências, 
desenvolvem habilidades de comunicação, liderança e de tomada de 
decisões. Além disso, passam a ter uma visão mais integral do processo 
saúde e doença, como produto social, relacionandoos com os aspectos 
sociais, culturais e políticos. Isto é, ampliam o entendimento em relação ao 
SUS, contribuindo para o seu fortalecimento (p.311). 

5.4 Trabalho em equipe: da multidisciplinaridade para a 

interdisciplinaridade 

“... A gente sempre trabalhou na equipe, não necessariamente em 

equipe. Todos nós, né, todos os setores, todos os espaços, só que era... 

era uma convivência com outros profissionais, no nosso caso multi, por 

coisas da instituição, acabaram favorecendo o convívio humano... E 

agora, com a Residência, então deu-se esse passo adiante de discussão 

de casos mesmos. Eles acabaram facilitando, sendo o meio pelo qual a 

gente passou a discutir mais os casos. Dentro de cada grupo, dentro de 

alguns programas a gente até fazia um pouco, mas não se compara com 

o que existe hoje...” (A2). 

Na discussão dos grupos focais, ficou evidente que o trabalho em equipe é 

percebido como fragmentado e isolado, em que cada área atua conforme a sua 

especificidade, sem a integração com as outras especialidades. Os profissionais 

identificam o que Peduzzi (2008) descreve no Dicionário da Educação Profissional em 

Saúde, organizado por Pereira e Lima (2008):  

Na atualidade há um consenso em torno do ‘trabalho em equipe’ no setor 

saúde, porém ainda persiste e predomina uma noção de equipe que se 
restringe à coexistência de vários profissionais numa mesma situação de 
trabalho, compartilhando o mesmo espaço físico e a mesma clientela, o que 
configura dificuldades para a prática das equipes, visto que a equipe precisa 
de integração para buscar assegurar a integralidade da atenção à saúde (p. 
275). 
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De acordo com a tipologia do trabalho em equipe, descrito por de Peduzzi 

(2001), a equipe do cuidado perinatal tem funcionado como uma equipe-agrupamento, 

uma vez que foram identificados o agrupamento de agentes e a justaposição de 

ações. Os participantes revelaram o desejo por uma dinâmica diferente, com as 

características semelhantes às da equipe-integração, que se realize por meio de uma 

articulação das ações e de uma interação maior entre os agentes.  

Assim como nos achados de Peduzzi (2001), os participantes da pesquisa 

destacam a importância da comunicação para o trabalho em equipe. Peduzzi (2001) 

destaca que a comunicação pode se realizar de três maneiras: pela 

instrumentalização da técnica, pelo carater estritamente pessoal e pela dimensão 

intrínseca ao trabalho em equipe.  

De acordo com os entrevistados, o planejamento terapêutico conjunto em 

equipe não tem ocorrido e existe uma grande dificuldade de comunicação com a 

equipe médica. Na percepção dos preceptores, há o chamado das áreas, devido à 

vulnerabilidade e à complexidade da população atendida, mas não há a discussão de 

caso com as pactuações e a corresponsabilidade dos integrantes da equipe.  

No presente estudo, constatou-se que a formação da graduação da maioria dos 

profissionais se deu anteriormente à implantação das DCNs. Ademais, essa formação 

estava voltada à especialidade e a uma inserção na equipe articulada, com referência 

ao médico que solicita a avaliação ou a intervenção de uma área não médica, a 

popularmente conhecida como equipe multiprofissional. A equipe multidisciplinar é 

coadjuvante da equipe médica, a qual é responsável pelo paciente e prescreve a 

avaliação de profissionais, como por exemplo, o fisioterapeuta. A centralidade das 

ações e as propostas reproduzem o modelo hegemônico biomédico, no qual o 

trabalho nuclear é a conduta médica e as demais abordagens são consideradas como 

trabalhos periféricos (PEDUZZI, 2007; FERLA, et al., 2017, p.19).  

Dentro da perspectiva da interface entre trabalho e interação, Peduzzi (1998) 

analisou qual a percepção dos trabalhadores da área da saúde acerca do trabalho em 

equipe. Essa interface configurou uma relação dialética com potencial para a 

construção de um projeto assistencial comum e pertinente à atenção integral às 

necessidades de saúde da população. Pela dimensão comunicativa, intrínseca ao 

trabalho em equipe, ocorreria a articulação das ações, a coordenação e a integração 

dos saberes técnicos, assim como a interação dos agentes.  
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A busca por uma discussão maior dos casos, com olhar ampliado às 

necessidades dos pacientes, mobilizou a equipe multiprofissional em direção a uma 

(re)aproximação da Unidade Neonatal e dos profissionais da assistência. Inexistem, 

ainda, encontros ou reuniões para discutir os casos com toda a equipe, no entanto a 

Residência Multiprofissional impulsiona uma busca de espaços de interlocução com 

os preceptores multiprofissionais, os médicos e os residentes.  

Duarte, Sena e Xavier (2009) pesquisaram o processo de trabalho na Unidade 

Neonatal, na perspectiva dos pais e dos profissionais da saúde. A Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal é um dos setores de maior especialização do cuidado com os 

recém-nascidos e concentra profissionais de diferentes áreas, com diferentes 

tecnologias e saberes que precisam estar articulados. Caso contrário, ocorre o 

distanciamento do conceito de integralidade do cuidado. A prática é balizada pelo 

sentido de integralidade que transcende o prolongar a vida. Deve-se, portanto, 

propiciar condições para o fortalecimento de vínculos do neonato em direção a uma 

autonomia para a condução da vida.  

Gomes, Guizardi e Pinheiro (2005) estudaram o trabalho em saúde e a 

fragmentação das equipes. Ressaltam que a integralidade se opõe às cisões e às 

fragmentações, as quais estão visíveis tanto no corpo dividido em órgãos e tecidos 

como na relação cindida com o outro. Esta relação está traduzida na objetivação do 

cuidado, em que a descontinuidade das ações e a forma de organização dos serviços 

de saúde entendem o usuário não como um sujeito, mas como um objeto.  

O trabalho na UTI requer novas competências dos profissionais de saúde. Eles 

encontram mudanças tecnológicas e as diferentes demandas dos usuários, as quais 

provocam transformações no processo de trabalho. Na UTI, a ideia de se trabalhar 

como um time, é uma proposta que enfatiza a cooperação e incorpora a participação 

dos profissionais de saúde, o que fortalece o trabalho multiprofissional para o Cuidado 

Integral e se torna uma estratégia imperativa para o gerenciamento das pessoas 

(SOUZA e FERREIRA, 2010).  

A discussão a respeito do trabalho em equipe, considerado como uma 

competência para se trabalhar em unidades de cuidado crítico/intensivo, permite a 

análise de aspectos, relevantes e necessários na atuação como um agente, o qual 

deve reconhecer as múltiplas dimensões, envolvidas nesse nível de cuidado e na 

atividade interdisciplinar (CAMELO, CHAVES; 2013).  
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Gomes, Guizardi e Pinheiro (2005, p.107) afirmam que a justaposição dos 

profissionais não garante um atendimento integral ao usuário. Os autores alertam que 

“a contiguidade dos diferentes processos de trabalho numa mesma equipe não 

garante a continuidade das ações”. Eles fazem uso de uma metáfora, por meio da 

imagem de uma orquestra, para pensar o agir dos profissionais de saúde:  

o agir em concerto, tomado por saberes e técnicas distintos produz uma 
sinfonia quando ocorre a participação de todos, garantindo as especificidades 
do saber profissional em prol de um objetivo comum que é a saúde do usuário 
(GOMES, GUIZARDI, PINHEIRO; 2005, p. 107). 

Os participantes dessa pesquisa entendem a proposta do cuidado integral para 

a assistência e o cuidado perinatal. Identificam micropoderes e fragilidades nos 

processos de trabalho. Outrossim, trazem o desejo de transformar essa dinâmica de 

trabalho e de abertura, com a finalidade de buscar melhorias tanto no processo de 

ensino da RMS como no trabalho em equipe do cuidado perinatal. Delineia-se assim, 

uma configuração da gestão do cuidado que é atravessada por dimensões macro, 

meso e micro de determinantes (Figura 37): 

  

 

 

Figura 37: Dimensões macro, meso e micro da gestão do cuidado do trabalho em 
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A análise do tema “Trabalho em equipe” foi realizada a partir do recorte feito 

em um determinado contexto de um caso específico. Foi escolhido este tema por 

causa de sua importância para atingir o objetivo da integralidade do cuidado, 

preconizada pela Constituição Federal do Brasil. A Residência Multiprofissional é 

tomada como um mote para que as mudanças desejadas na equipe sejam 

implementadas. Foi reconhecido que o trabalho integrado não está estabelecido, mas 

é um anseio e uma necessidade de todos. 

Ao mapear a trajetória dos preceptores, foram identificadas as circunstâncias 

que levaram, a maioria deles, a se envolver, compulsoriamente, com o ensino em 

serviço, bem como um desejo e interesse pessoal pelo ensino e pela assistência de 

qualidade. As principais motivações, relatadas para continuar exercendo a 

preceptoria, foram: constatar que o residente se encontrava com condições de entrar 

no mercado de trabalho e o resultado do ensino em serviço centrado no aprendizado 

do residente.  

 O contato com o residente propiciou a reflexão das equipes quanto às suas 

dinâmicas de trabalho, haja vista a adaptação à entrada desse novo ator na equipe, 

com as suas indagações e críticas ao trabalho estabelecido. Essa mobilização, em 

alguns casos, provocou uma aproximação positiva com a IES parceira, por meio de 

um maior envolvimento com os docentes da universidade e com o processo de busca 

por aprofundamento científico, a fim de aprimorar os processos de trabalho, bem como 

de orientar as pesquisas (TCR).  

Uma parte dos preceptores foi acolhida sem ter uma experiência prévia em 

Neonatologia. Para alguns, essa era considerada uma situação desconfortável, uma 

vez que se sentiam sem condições de promover um ensino mais aprofundado, referido 

como “orientação básica”. Para outros, tornou-se gratificante poder retribuir o 

acolhimento recebido ao iniciar no hospital. Todos os participantes apontaram como 

importantes e necessárias a formação tanto em Neonatologia como no ensino. 

Por ser um programa de Residência Multiprofissional, a preocupação em 

ser/atuar interdisciplinarmente surgiu a partir do reconhecimento da necessidade de 

se organizar em equipes de trabalho com uma dinâmica fragmentada. Diante da 

chegada dos residentes, houve diversas tentativas de produzir um cuidado com a 

interdisciplinaridade. Foram elencados vários projetos de trabalho em equipe, 

mediante a participação de profissionais de áreas diversas e alguns idealizados com 
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a participação dos residentes. A discussão de casos em equipe é uma ação que tem 

sido articulada, a fim de se pensar o caso com a integralidade e se traçarem propostas 

terapêuticas singulares com a participação de toda a equipe. O principal desafio 

mencionado é a integração do médico nessas discussões.  

Dentre as dificuldades, os participantes da pesquisa sinalizaram: a ausência de 

reconhecimento formal da instituição, visto que não existe o feedback dos gestores do 

hospital nem a troca com os docentes da IES parceira; a não participação da 

elaboração do PPP e do planejamento da implantação da RMS; o fato de alguns 

preceptores se enxergarem como uma referência para o residente no cenário de 

prática, sem a articulação com o planejamento pedagógico e com os objetivos de 

aprendizagem; a falta de condições, de espaços e materiais para realizar as atividades 

em grupos com os residentes; e uma valorização maior da atividade docente da 

preceptoria, com investimento em formação para o ensino. 

Um dos desafios elencados foi a implementação da educação interprofissional 

no programa de Residência Multiprofissional, uma vez que o “aprender junto” depende 

de estar junto na assistência, uma prática ainda pouco estabelecida na rotina dos 

preceptores do cuidado perinatal. Outrossim, os participantes indicaram que, para 

uma melhor comunicação em equipe, a informação precisa circular mais e o debate 

precisa ser ampliado para os preceptores poderem acompanhar e contribuir nas 

discussões das questões da RMS. Ademais, torna-se necessária uma cultura 

institucional do trabalho em equipe integrado que propicie os espaços à discussão e 

à reflexão dos processos de trabalho. 

Como sugestão levantada, surgiu a construção de um projeto conjunto que 

pudesse abranger os cuidados paliativos; a criação de espaços para interlocução do 

preceptor com o residente, com a finalidade de acompanhar o seu processo de 

aprendizagem; as visitas à beira do leito; uma aproximação maior com a IES parceira, 

a fim de alinhar os eixos específicos e as necessidades de aprendizagem relativas ao 

cenário de prática; um investimento maior na formação do preceptor tanto no ensino 

como na área de concentração Neonatologia; e o acolhimento dos residentes para 

aproximação com os preceptores de todas as equipes. 

Em um hospital escola, a atenção ao processo de formação do estudante deve 

ser valorizada como um trabalho docente que necessita de investimento não somente 

científico, mas também de gestão administrativa. No trabalho do preceptor, a 
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participação em reuniões, nas discussões de caso precisa ser priorizada e valorizada. 

Estar aberto aos questionamentos e à diversidade de pontos de vista, amplia a visão 

sobre o contexto sócio-histórico. Nessa abertura, emergem com vigor o respeito pelas 

limitações, existentes nas atuações profissionais, bem como o desejo de cooperar 

para o processo, com o investimento para apoiar as mudanças.  

Por intermédio da análise das dificuldades, dos desafios e das sugestões, 

conclui-se que  existem questões que se situam em diferentes dimensões, tais como:  

a macro, na qual se incluem as políticas institucionais e o lugar da Residência 

Multiprofissional, abrangendo tanto o hospital como a universidade parceira; a meso, 

da qual fazem parte a infraestrutura e a reorganização dos processos de trabalho na 

área da saúde, incorporando o residente multiprofissional como sujeito ativo e em 

formação, assim como instituindo espaços de Educação Permanente para os 

preceptores; e a micro, a qual compreende as relações entre as equipes, entre os 

preceptores, os residentes e entre estes atores e os usuários.  

Os ganhos com a chegada da Residência Multiprofissional e o amadurecimento 

da equipe, diante do processo de implantação e de desenvolvimento da Residência, 

fortaleceram o processo de apropriação e de empoderamento, os quais permitem que 

se siga na luta por melhorias na assistência, nos processos de trabalho e na formação. 

A partir dos movimentos e dos achados da pesquisa, foi possível delinear o 

produto técnico que se apresenta nessa pesquisa, por meio de uma proposta 

educativa, após o caminho investigativo percorrido. Tal proposta se configura em 

rodas de conversa e oficinas com preceptores, tutores e gestores. A escuta atenta e 

sensível dos participantes e os movimentos analíticos permitiram desvelar as 

potências, as diversas lacunas do conhecimento a respeito do sentido de colaboração, 

da comunicação e da escuta, assim como, mobilizar a busca por dispositivos que 

pudessem envolver não somente os preceptores, mas também a coordenação das 

equipes do hospital, das coordenações da Residência Multiprofissional no âmbito 

municipal (COREMU), no âmbito do hospital (COREMULTI) e da universidade 

parceira. 
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APÊNDICE I 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “Trabalho em equipe em Residência 

Multiprofissional: a perspectiva de preceptores atuantes no cuidado perinatal”, que estou 

desenvolvendo no CEDESS- UNIFESP, com a orientação da Profa. Dra. Sylvia Helena S. S. 

Batista. O presente documento é um termo que confirma que você concorda em participar da 

pesquisa, de forma livre e esclarecida. 

O objetivo desta pesquisa é analisar o trabalho em equipe desenvolvido na Residência 

Multiprofissional em Neonatologia no campo da assistência perinatal, na perspectiva dos 

preceptores. 

Caracteriza-se por ser uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, analítica e 

descritiva para Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde. Serão solicitados aos 

participantes alguns dados sócio-demográfico-culturais e sua participação em grupos focais 

para discussão de determinados temas. Os grupos focais são encontros de cerca de 60 a 90 

minutos, com seis a oito participantes, para a discussão e elucidação de opiniões, 

experiências, valores e crenças. Estão previstos cerca de três encontros, agendados com 

antecedência, e serão realizados em sala de aula deste Hospital. Podem ser necessários mais 

encontros, a depender da coleta de dados suficientes. As discussões serão gravadas e 

transcritas para análise de conteúdo. Os participantes poderão ter acesso às transcrições se 

assim o desejarem. 

É garantida a plena liberdade de o participante da pesquisa recusar-se a participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento em qualquer fase do estudo, sem penalização alguma. 

Os dados coletados serão utilizados exclusivamente neste estudo. O participante 

convidado será informado e esclarecido sobre o acompanhamento do estudo e após o 

encerramento ou interrupção da pesquisa. 

Por se tratar de exposição de opiniões, valores e experiências, os participantes podem 

se sentir constrangidos, intimidados ou desconfortáveis frente às questões e temas 

abordados, porém será acordado entre todos os presentes que as informações 

compartilhadas no grupo focal devem ser mantidas em sigilo e garantidas a privacidade dos 

participantes, não sendo divulgada sua identificação em nenhum momento. Por outro lado, 

dentre possíveis benefícios, podemos supor que o diálogo e o encontro possam estreitar laços 

de confiança e vínculo entre os participantes, possibilitado pela escuta, acolhimento e 

abordagem deste tema relevante para o desenvolvimento do trabalho em equipe. 
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Não haverá compensação financeira relacionada à sua participação na pesquisa. Da 

mesma forma, você não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do estudo.  

Quando o estudo for finalizado, você será informado sobre os principais resultados e 

conclusões obtidas no estudo. Os dados originados neste estudo serão utilizados para fins 

didáticos e serão divulgados em revistas científicas brasileiras ou estrangeiras e eventos 

científicos. 

Para garantir seu acesso à informação, serão fornecidos os endereços e telefones dos 

pesquisadores e do Comitê de Ética para permitir que o participante tenha quem recorrer em 

caso de dúvidas ou problemas. 

 

Principal investigador: Cintia Kotomi Tanaka 

Endereço: Rua Correia de Lemos 390, apto 11 Saúde, São Paulo – SP - CEP 04140-000. 

E-mail: cintiaktanaka@hotmail.com 

Tel: (11) 5587-3577; 99103-4988 WhatsApp /Tim 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP http://www.cep.unifesp.br/cep 

Rua Francisco de Castro nº 55, Vila Clementino, CEP 04020-050 

São Paulo/SP – Tel: (11) 5571-1062 fax: (11) 5539-7162 

e-mail: cep@unifesp.edu.br 

 

Este termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma 

ficará com o senhor e a outra com o pesquisador. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim descrevendo o estudo “Trabalho em equipe em Residência 

Multiprofissional: a perspectiva de preceptores atuantes no cuidado perinatal”. Eu discuti com 

a pesquisadora Cintia Kotomi Tanaka sobre minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso dos dados quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo, autorizo gravação em áudio e poderei retirar meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem prejuízo à minha 

pessoa. Dou meu consentimento sem ter sofrido qualquer tipo de pressão ou coação. 

São Paulo, ____ de ______________________ de 2018. 

_____________________________  ______________________________ 

Assinatura do participante     Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE II 

Caracterização dos participantes 

O objetivo deste questionário é conhecer mais sobre você, por isso, solicito que 

responda às seguintes perguntas: 

Qual é sua faixa etária? Assinale a alternativa: 

(  ) menos de 30 anos 

(  ) entre 31 e 40 anos 

(  ) entre 41 e 50 anos 

(  ) entre 51 e 60 anos 

(  ) acima de 61 anos 

Assinale seu gênero: (  ) feminino / (  ) masculino  

Preencha seu estado civil: _________________ 

Qual é a sua área profissional de formação (graduação)? 

Há quantos anos é formado? 

Possui pós-graduação? Em que área e qual a titulação?   

Você teve algum curso de formação para o ensino em serviço? Qual?  

Sente necessidade de ter formação específica para o ensino? Por quê? 

Você teve formação para o trabalho em equipe? Como foi? 

Há quanto tempo está envolvido com a Residência?  

Em qual área/cenário você atua? 

Possui outro vínculo de trabalho? 
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APÊNDICE III 

Roteiro do grupo focal 

Tema 1: Inserção na Residência Multiprofissional 

Como foi sua inserção na Residência Multiprofissional? 

Você se sente reconhecido ou gratificado por exercer o papel de preceptor? 

Qual é sua motivação para atuar como preceptor? 

 

Tema 2: Preceptoria e formação do residente 

(experiências, formação, sentimentos, desafios, potencialidades) 

Como é seu contato com o projeto político pedagógico da Residência 

Multiprofissional? 

No cenário de prática você fica atento aos objetivos de aprendizagem do residente? 

Quais os principais objetivos de aprendizagem? Como você os desenvolve? 

Quais suas preocupações e cuidados ao exercer a preceptoria do ponto de vista dos 

objetivos para a formação do residente?  

Na sua opinião, qual deveria ser o perfil ideal do egresso da Residência 

Multiprofissional em Neonatologia? 

 

Tema 3: Trabalho em equipe 

Como o preceptor entende e percebe o trabalho em equipe?  

Como ocorre o trabalho em equipe na Unidade Neonatal? 

Como o trabalho em equipe se insere na Residência Multiprofissional? 

O que é necessário para o trabalho em equipe? (formação, infraestrutura, gestão) 

Que dificuldades você encontra no trabalho em equipe da Unidade Neonatal e na 

Residência Multiprofissional? O que precisa melhorar para o trabalho em equipe? 

Sugestões 

Quais as vantagens do trabalho em equipe para os profissionais, do ponto de vista da 

assistência, da gestão e do ensino em serviço? E desvantagens? (pontos positivos e 

negativos; desafios e potencialidades) 

De que forma se caracteriza um bom trabalho em equipe ou um ideal trabalho em 

equipe? Que conhecimentos, atitudes e habilidades estão envolvidos no trabalho em 

equipe? 
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APÊNDICE IV 

Quadro 6: Dados dos participantes, formação profissional, titulação acadêmica e questões sobre 

formação para o ensino e trabalho em equipe do GF A.  
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A

1 

51-

60 

F S Fonoaudiólog

a 

30 Doutorado 

(Neurociências e 

Comportamento) 

Sim, no 

curso 

espec. 

Preceptoria 

no SUS 

Sim, para auxiliar 

no trabalho da 

Residência 

Multiprofissional 

Não propriamente, 

mas participei como 

preceptora do 

Programa PET 

Saúde, que tinha 

formato 

multiprofissional e 

isso foi bastante 

importante para o 

trabalho em equipe 

4 Coordenação 

da RMS 

não 

A

2 

> 

61 

F D Psicóloga 40 Mestrado 

(Psicologia 

Clínica) 

Não Sim, sendo esta 

instituição voltada 

ao Ensino, 

sempre estamos 

imersos na 

convivência co 

residentes e 

treinamento e 

serviço. 

Não, apenas o que 

é tratado na 

graduação e então, 

a experiência em 

serviço 

4 Ambulatório de 

Psicologia, 

chefia da 

Psicologia e 

coordenação 

dos serviços 

técnicos 

multidisciplinar

es 

não 

A

3 

51-

60 

F C Fisioterapeut

a 

32 Mestrado 

(Ciências da 

Saúde) 

Sim na 

especializa

ção 

Educação 

em Saúde 

para 

fisioterapeu

tas 

Sim, gostaria de 

fazer a formação 

de preceptoria e 

aprimorar minha 

prática de 

supervisão 

Sim, cursos na 

EMASP(Escola 

Municipal de 

Administração 

Pública de São 

Paulo) 

4 Coordenação 

de Ensino e 

Pesquisa em 

Fisioterapia, 

Rmulti e 

Ambulatório 

(Saúde da 

Mulher) 

Não 

A

4 

31-

40 

F C Nutricionista 17 Especialização 

(Nutrição Clínica) 

Não Sim, para efetuar 

melhor a função 

de preceptora 

Não 3 

mese

s 

Coordenação 

da Nutrição 

não 

A

5 

51-

60 

F S Terapeuta 

ocupacional 

32 Especialização 

(Administração 

Hospitalar) 

Não Sim, penso que o 

conhecimento e 

instrumentalizaçã

o favorece o 

desempenho 

Sim, na graduação 3 CGAR e 

coordenação 

de TO 

não 
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A

6 

51-

60 

F S Enfermeira 28 Especialições 

(Administração 

Hospitalar, Saúde 

Pública e Terapia 

Nutricional) 

Não Sim Não 3 chefia de 

enfermagem 

da UN 

Não 

A

7 

31-

40 

F S Fonoaudiólog

a 

17 Especialização 

(Distúrbios da 

Comunicação 

Humana) 

não Sim, para 

discussão e troca 

de conhecimentos 

teóricos e 

práticos, be como 

aquisição de 

ferramentas para 

propiciar e facilitar 

o ensino 

Não. Porém tive 

experiências 

práticas bastante 

enriquecedoras e 

positivas 

3 AC e UN não 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Legenda: P= participante; FE= faixa etária(anos); G=gênero; F= feminino; M= masculino; TF= Tempo de formação (anos); FTE= 

teve formação para o trabalho em equipe; TRM= tempo na Residência Multiprofissional (em anos); OV= Outro vínculo 
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Quadro 7: Dados dos participantes, formação profissional, titulação acadêmica e questões sobre 

formação para o ensino e trabalho em equipe do GF B. 
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O
V

 

B
1 

51
-
60 

M C Fisioterapeut
a 

31 Não Sim pós-graduação 
didática para ensino 
superior (incompleto) 

Sim, devido ao 
aumento de 
graduandos 
atuando na 
instituição 
 

Não.  3 Coordenaçã
o 
assistencial 
de 
Fisioterapia 

não 

B
2 

31
-
40 

F S Terapeuta 
ocupacional 

9 Não Sim. Especialização 
em Saúde Mental 

Sim, para 
crescimento 
profissional e 
oferecer 
supervisão mais 
qualificada no 
contexto do 
hospital 

Sim, dirante a 
graduação já 
trabalhávamos 
questões 
referentes ao 
trabalho em 
equipe 
multiprofissional
. 

3 Casa da 
Gestante de 
Alto Risco 

não 

B
3 

41
-
50 

F C Nutricionista 17 Sim, 
especializaçã
o Preceptoria 
no SUS 

Sim, especialização 
Preceptoria no SUS 

Sim, para 
melhorar didática 

Sim, foi 
motivador 

3 Nutrição Sim, 
docên
cia no 
ensin
o 
técnic
o 

B
4 

51
-
60 

F D Fonoaudiólog
a 

31 Sim, 
especializaçã
o em Saúde 
da Mulher 

Não Sim, porque 
observo que não 
possuo uma 
abordagem 
pedagógica mais 
estruturada  

Não 3 Fonoaudiólo
ga na 
Unidade 
Neonatal 

Não 
 

B
5 

31
-
40 

F C Fisioterapeut
a 

5 Especializaçã
o em 
Fisioterapia 
Respiratória 
Neonatal e 
Pediátrica 

Sim, Especialização 
em Preceptoria no 
SUS 

Sim, rotinas de 
ensino surgem 
além de formação 
específica. 
Ampliar 
estratégias 

Não  2 Fisioterapia 
na Unidade 
neonatal 

não 

B
6 

41
-
50 

F C Fonoaudiólog
a 

21 Especializaçã
o em Voz 

Não Sim, pois facilita o 
manejo com os 
residentes 

Não 3 Alojamento 
conjunto 

Não 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Legenda: P= participante; FE= faixa etária(anos); G=gênero; F= feminino; M= masculino; TF= Tempo de formação (anos); FTE= 

teve formação para o trabalho em equipe; TRM= tempo na Residência Multiprofissional (em anos); OV= Outro vínculo 
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Quadro 8: Dados dos participantes, formação profissional, titulação acadêmica e questões sobre 

formação para o ensino e trabalho em equipe do GF C. 

P
 

F
E

 

G
 

E
C

 

P
ro

fi
s
s
ã
o

 

T
F

 

P
ó

s
-

g
ra

d
u

a
ç
ã
o

 

T
e
v
e
 

fo
rm

a
ç
ã
o

 

p
a
ra

 e
n

s
in

o
 

S
e
n

te
 

n
e
c
e
s

s
id

a
d

e
 d

e
 t

e
r 

fo
rm

a
ç
ã
o

 

p
a
ra

 o
 

e
n

s
in

o
 

F
T

E
 

T
R

M
 

C
e
n

á
ri

o
/Á

re

a
 q

u
e

 a
tu

a
 

O
V

 

C
1 

31
-
40 

F C Nutricionista 1
4 

Sim, 
nutrição 
clínica 

Sim 
análise 
do ponto 
crítico 

Sim, porque 
sempre 
precisamos 
aprender 

Não.  3 Lactário não 

C
2 

41
-
50 

F D Enfermeira 2
5 

Sim 
Enfermagem 
neonatal 

Não Não, no 
momento não 
devido ter 
formação e 
experiência na 
área, mas 
sempre 
precisamos 
reciclar 

Não, nunca 
tive 

4 Unidade 
neonatal 

não 

C
3 

31
-
40 

F S Fonoaudióloga 7 Sim, 
especializaç
ão em 
Audiologia 
Clínica 

Não Sim, pois 
metodologias 
para ensino e 
estratégias 
melhoram a 
relação 
preceptor-aluno 

Sim, durante 
a faculdade 
tivemos 
matérias 
sobre 
trabalho em 
equipes com 
profissionais 
de outras 
áreas 

2 Fonoaudiólog
a na UTI 
neonatal 

Sim, 
autô
nom
a  

C
4 

31
-
40 

F C Assistente 
social 

1
1 

Sim 
especializaç
ão em saúde 
da mulher 
no climatério 

Não Sim, a educação 
continuada 
amplia nossa 
prática cotidiana 

Não 3 Obstetrícia, 
alojamento 
conjunto e 
pontualmente 
na unidade 
neonatal 

Não 
 

C
5 

51
-
60 

F C Terapeuta 
ocupacional 

2
8 

Especializaç
ão em 
Geriatria e 
Gerontologia 
social. 
Especializaç
ão em 
Alfabetizaçã
o e 
Letramento 

Sim, 
curso de 
tutores- 
Caminho
s do 
Cuidado, 
Formaçã
o em 
Saúde 
Mental 
(drogas) 

Sim, em contato 
com residentes, 
vejo necessidade 
de melhorar a 
comunicação 

Sim, 
formação uito 
básica na 
graduação e 
na 
especializaçã
o 

2 TO no 
ambbulatório 
e UTI neonatal 

não 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Legenda: P= participante; FE= faixa etária(anos); G=gênero; F= feminino; M= masculino; TF= Tempo de formação (anos); FTE= 

teve formação para o trabalho em equipe; TRM= tempo na Residência Multiprofissional (em anos); OV= Outro vínculo 
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Quadro 9: Dados dos participantes, formação profissional, titulação acadêmica e questões sobre 

formação para o ensino e trabalho em equipe do GF D. 
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D
1 

< 
30 

F C Fonoaudiólog
a 

8 Sim, 
especialização 
em Motricidade 
Orofacial e 
Especialização 
em Disfagia 

Não Sim, acredito que é 
muito importante essa 
formação para o 
profissional ter um 
olhar diferenciado, 
pensando na 
formação do outro 
 

Sim, em outro 
serviço houve 
um treinamento 
e haviam 
reuniões diárias 
de toda a 
equipe para 
discutir os 
casos  

2 
anos 
e 1/2 

Berçário e 
Alojamento 
Conjunto 

Sim 

D
2 

31-
40 

F S Farmacêutica 15 Sim, 
especialização 
em Farmácia 
Hospitalar, 
Farmácia 
Clínica, 
Administração 
Hospitalar e 
Preceptoria no 
SUS 

Sim. 
Especializaçã
o em 
Preceptoria 
no SUS 

Sim, penso que uma 
formação específica 
direciona e orienta o 
melhor caminho para 
contribuir para o 
aprendizado dos 
alunos 

Sim, uma 
experiência 
desafiadora, 
mas riquíssima 
no sentido de 
multiplicação do 
conhecimento 

3 Farmácia e 
atividades 
relacionadas à 
RMS 

não 

D
3 

41-
50 

M C Enfermeiro 22 Sim, 
especialização 
saúde da 
Família e UTI 
Geral 

Sim, 
metodologias 
ativas Santa 
Casa 

Sim, atualização 
metodológica e novas 
tecnologias de ensino 
acrescentam 
melhorias e ganhos 
no processo 
aprendizagem e 
ensino 

Sim, estratégia 
Saúde da 
Família, 
trabalho em 
equipe, oficina 
SUS 

5 Encarregado 
da 
Enfermagem 
na UN 

Não 

D
4 

41-
50 

F C Serviço social 15 Sim políticas 
públicas e 
Gestão, 
preceptoria no 
SUS 

Sim, 
Preceptoria 
no SUS 

Sim, porque acho 
essencial o 
aperfeiçoamento 
contínuo para a 
atuação com os 
residente 

Sim, fiz alguns 
cursossobre 
facilitação de 
grupos e 
participei de um 
curso que 
envolvia o 
psicodrama 
para melhorar o 
trabalho em 
rede 

3 Coordenação 
do Serviço 
social, 
alojamento 
conjunto, 
apoio na 
preceptoria e 
berçário 

Não 
 

D
5 

51-
60 

F C Psicóloga 36 Especializção 
na área de 
obesidade e 
emagrecimento 
pós em 
psicologia 
clínica 

Sim, 
pedagogia 

Sim, para acessar 
novas metodologias 

Sim, sou 
formada em 
psicodrama e 
participei do 
IPR onde houve 
tmbém uma 
formação para 
trabalhos em 
grupos e equipe 

3 Psicologia e 
RMS 

não 

D
6 

51-
60 

F C Fisioterapeut
a 

36 Não Não Sim, tudo que aprendi 
foi na prática 
(27anos) 

Não 3 Chefia de 
fisioterapia, 
UN 

não 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Legenda: P= participante; FE= faixa etária(anos); G=gênero; F= feminino; M= masculino; TF= Tempo de formação (anos); FTE= 

teve formação para o trabalho em equipe; TRM= tempo na Residência Multiprofissional (em anos); OV= Outro vínculo 
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Quadro 10: Dados dos participantes, formação profissional, titulação acadêmica e questões sobre 

formação para o ensino e trabalho em equipe do GF E. 
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E
1 

51-
60 

F S Psicóloga 33 Sim, 
especialização 
em Teoria 
Psicanalítica, 
Orientação 
Junguiana, 
stricto sensu 
Psiquiatria e 
Psicologia 
Médica, 
especialização 
Preceptoria no 
SUS 

Sim, em 
Psicologia 
Clínica, o de 
orientação 
junguiana e 
para 
preceptoria  

Sim, nas questões 
relacionais 
 

Não.  3 Berçário Sim, 
clínic
a 

E
2 

31-
40 

F C Enfermeira 9 Sim, 
especialização 
em Saúde da 
Família, em 
Gestão de 
Enfermagem, 
Mestrado em 
Ciências da 
Saúde 

Não Sim. Formação em 
preceptoria para 
acompanhamento de 
residentes de 
enfermagem. 

Não 1 
ano 

e 
 1/2 

UTI neonatal não 

E
3 

31-
40 

F C Serviço social 10 Sim, 
especialização 
Gestão Pública 

Não Sim, transmitir o saber 
é algo muito 
importante, por isso 
acredito que a pessoa 
deve estar preparada 
e hoje não me sinto 
preparada 

Sim, acredito 
que minha 
graduação 
me deu iuma 
base para o 
trabalho em 
equipe 

3 UN Não 

E
4 

31-
40 

F S Enfereira 17 Sim, 
especialização 
em Saúde 
Coletiva, 
Neonatologia e 
Saúde da 
Família 

Não Sim, para atender à 
demanda da formação 
em serviço 

Sim, foi na 
especializaçã
o, porém com 
foco na teoria 

± 1 
ano 

UTIN Não 
 

E
5 

31-
40 

F C Fonoaudiólog
a 

14 Especialização 
em 
Fonoaudiologia 
Neonatal e 
Pediátrica 

Não Não Não  2 UTIN não 

E
6 

51-
60 

F C Psicóloga 32 Especialização 
em Psicologia 
Clínica e 
Mestrado 

Não Sim Não, na 
própria 
prática 

4 Casa da 
Gestante de alto 
risco 

não 

E
7 

31-
40 

F S Fisioterapeuta 8 Especialização 
em Neurologia 
e Teraoua 
ubterbsuva 

Não Sim, para ter uma 
abordagem mais 
efetiva e com 
propriedade no 
assunto 

Não 3 UN sim 

Fonte: dados da pesquisa. 

 



APÊNDICES |  186 

 

 

Legenda: P= participante; FE= faixa etária(anos); G=gênero; F= feminino; M= masculino; TF= Tempo de formação 

(anos); FTE= teve formação para o trabalho em equipe; TRM= tempo na Residência Multiprofissional (em anos); 

OV= Outro vínculo 

APÊNDICE V 

Quadro 11: GF A Quadro analítico do ND 1: Inserção do preceptor na RMS 

(...)= supressão dos nomes mencionados 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA 
ANALÍTICA  

SUBCATEGORIA 

... eu fui convidada para coordenar a 
residência, né isso foi em 2014...era um 
projeto que já tinha sido formatado pela(...), 
que trabalha no setor de Qualidade aqui do 
hospital, e ela participava de algumas 
reuniões na secretaria, porque a nossa 
residência acontece aqui no hospital mas é 
uma residência da secretaria municipal da 
saúde e existem outras residências em 
outros hospitais e outros locais, também 
ligados a secretaria municipal da saúde. 
Então, ela participava dessas reuniões. E 
daí em 2014 ela passou a bola para mim. 
Para mim, assim, foi uma coisa que eu 
aceitei porque e eu sempre na minha 
formação fui ligada a ensino né, eu trabalho 
aqui...há quase 28 anos...né, e sempre tava 
ligada a universidade, dei aula, tal, e eu 
sempre tentava trazer para cá, na minha 
área específica que é fonoaudiologia, o 
ensino também...então, fazia a formação do 
pessoal em graduação ...do convênio ... Do 
convênio de graduação?...ciee... Depois fiz 
um aprimoramento aqui né, então para mim 
foi interessante isso, né... E o que chamava 
atenção também era ser uma residência 
multiprofissional. Daí, em 2015 a gente 
conseguiu efetivar, né, a residência, foi o 
primeiro ano da nossa residência aqui... 
Então, a preceptoria para mim também foi 
uma coisa natural por já estar ligada, né, 
então, apesar de eu estar no papel da 
coordenação, eu também exerço na 
preceptoria... Eu não deixei de ir para 
assistência, mas fui menos, né. Agora estou 
no momento em que estou mais recolhida 
em relação à assistência... Mas vou retomar 
isso... E daí, eu comecei esse processo de 
convite das áreas. São sete áreas, que 
fazem parte da nossa residência, para a 
questão de preceptoria, que eu acho que foi 
uma coisa difícil. Eu acho que, apesar de a 
gente ser uma maternidade escola, a gente 
tem a residência médica desde que instituiu 
aqui a maternidade, há 45 anos atrás, né. 
Mas a residência multiprofissional é uma 
novidade para todo mundo. Então, a gente 
trabalhou um pouquinho com gente 
interessada e pessoas também que 
resistiam um pouquinho...mas eu acho que 
ao longo desses três anos e meio, a gente 

...eu fui convidada para coordenar ...a 
residência (A1) 
...Para mim, assim, foi uma coisa que eu 
aceitei porque e eu sempre na minha 
formação fui ligada a ensino... ..., e eu 
sempre tentava trazer para cá, na minha 
área específica que é fonoaudiologia,... 
Ensino também... (A1) 
...já fazia a formação do pessoal em 
graduação...CIEE... depois fiz um 
aprimoramento aqui... (A1) 
... E o que chamava atenção também era 
ser uma Residência Multiprofissional (A1) 
...a preceptoria para mim também foi uma 
coisa natural...(A1) 
...eu comecei esse processo de convite 
das áreas... São sete áreas, que fazem 
parte da nossa residência, para a questão 
de preceptoria, que eu acho que foi uma 
coisa difícil... (A1) 
... Apesar de a gente ser uma 
Maternidade Escola, a gente tem a 
Residência Médica desde que instituiu 
aqui a maternidade, há 45 anos atrás, né. 
Mas a Residência Multiprofissional é uma 
novidade para todo mundo...(A1) 
...a gente trabalhou um pouquinho com 
gente interessada e pessoas também que 
resistiam um pouquinho..(A1) 
...mas eu acho que ao longo desses três 
anos e meio, a gente está vendo que o 
pessoal está reconhecendo o valor da 
Residência. Acho que também mais 
tranquilo um pouquinho em relação a 
preceptoria, a gente vê esse movimento 
acontecendo... Mas acho que é um 
processo ainda (A1) 

Convite  
 
Interesse próprio, 
experiência prévia 
 
 
 
 
 
Experiência prévia com 
estágios, outros 
programas 
 
Interesse por ser 
Residência 
Multiprofissional 
Preceptoria aceita 
naturalmente Convidado 
Processo de convite às 
outras áreas...difícil 
Início recente da 
Residência 
Multiprofissional, 
representando novidade 
para a equipe  
 
Qualificação da reação da 
equipe frente à 
implantação da 
Residência 
Multiprofissional e a 
preceptoria: Interesse e 
Resistência  
Convidado com 
questionamento 
Qualificação do processo 
da inserção da 
Residência 
Multiprofissional: 
aceitação progressiva dos 
preceptores 
 
 

Convite para 
coordenar a 
Residência 
Multiprofissional 
Justificativa do 
convite 
 
 
 
 
Justificativa do 
convite 
 
Qualificação do 
processo de 
convite às áreas 
profissionais 
 
Justificativa pelo 
interesse na 
Residência 
Multiprofisisonal 
Preceptoria 
tomada 
naturalmente 
Processo de 
implantação da 
Residência 
Multiprofissional 
recente 
Qualificação do 
processo de 
implantação da 
Residência 
Multiprofissional 
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UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA 
ANALÍTICA  

SUBCATEGORIA 

está vendo que o pessoal está 
reconhecendo o valor da residência... Acho 
que...também mais tranquilo um pouquinho 
em relação a preceptoria ,a gente vê esse 
movimento acontecendo... Mas acho que é 
um processo ainda (A1) 

Eu acho que vou um pouco pelo caminho 
dela, porque a minha história é um pouco 
semelhante à dela. Ela, enquanto 
coordenadora, na época eu também exercia 
um cargo de chefia, sou a A3, fisioterapeuta. 
E também sempre fui ligada à parte de 
ensino, eu dei aula na graduação de 
fisioterapia durante 12 anos, então também 
tive sempre esse movimento de tentar unir a 
minha atividade aqui prática com atividade 
acadêmica. Então, eu já fui supervisora de 
estágio aqui antes, também supervisionando 
o estágio do CIEE, desenvolvendo alguns 
trabalhos de orientação de TCC, então já 
vinha nessa perspectiva aí... Então para 
mim, também é assim ser preceptora foi 
mais uma atividade de continuidade de uma 
atividade que eu já exercia antes, não foi 
algo difícil para mim, mas foi um desafio 
também, enquanto (ri) essa questão da 
residência multi. Eu endosso a fala dela, foi 
um grande desafio e um grande susto para 
a maioria da equipe assistencial, que 
realmente, assim não tinha esse... A 
maternidade apesar de ser escola, mas 
sempre muito ligada à área médica, as 
demais áreas, muito isoladamente, né, 
então a A1, na fono; eu, na fisio; os estágios 
na enfermagem; alguns momentos na 
psicologia, e forma muito isolada e por 
iniciativa pessoal, na maioria das vezes, né, 
uma iniciativa, interesses, muito individuais. 
E aí quando chega, né, para todo mundo 
trabalhar isso coletivamente foi um desafio e 
eu acho que vem num crescente, eu sinto 
isso também, a gente tá vencendo, matando 
um leão por dia, vencendo aí alguns 
desafios, mas que ainda estamos 
caminhando. Eu antes de vir para cá, acabei 
de ter uma conversa com os colegas, e a 
gente tava falando exatamente sobre isso, e 
na fisio especificamente, a gente tem um 
histórico marcante, junto com a entrada na 
residência, houve a entrada de um grande 
número de fisios novos na instituição. E que 
não tinham experiência, a vivência na 
instituição e muito poucos experiência com 
lidar com supervisão, com supervisão de 
estágio. Foi um duplo desafio. Foi bem 
difícil, mas assim, por outro lado, sangue 
novo, força nova, assim, algumas pessoas 
se destacaram nessa equipe e que a gente 
soube aproveitar, né, vera, que eu acho que 
foi legal também, que teve pessoas que se 
destacaram nesse perfil, então a gente 
investiu. E a gente está vendo os resultados 
agora. Acho que isso foi legal também(A3) 

... Minha história é um pouco semelhante 
à da (...) (coordenadora da residência)... 
Na época eu também exercia um cargo 
de chefia, sou a a3, fisioterapeuta... Fui 
ligada à parte de ensino, dei aula na 
graduação de fisioterapia durante 12 
anos...(a3) 
... Fui supervisora de estágios, também 
supervisionando o estágio do ciee, 
desenvolvendo ...alguns trabalhos de 
orientação de tcc... (a3) 
...ser preceptora foi.... ...unir prática com 
atividade acadêmica... (a3) 
...mais uma atividade de continuidade do 
que já exercia antes , não foi algo difícil 
para mim, mas foi um desafio ...desafio e 
um grande susto para a maioria da 
equipe assistencial... 
...a maternidade apesar de ser escola, 
mas sempre muito ligada à área médica, 
as... Demais áreas... Muito 
isoladamente...(a3) 
... Né, então a a1, na fono; eu, na fisio; os 
estágios na enfermagem; alguns 
momentos na psicologia; muito... De 
forma muito isolada e... Por ...iniciativa... 
Pessoal, na maioria das vezes, né, uma 
iniciativa, interesses, muito individuais. 
(a3) 
... Com a...entrada na residência, houve a 
entrada de um grande número de fisios 
novos ...na instituição. E que não tinham 
experiência ... ... Foi um duplo desafio... 
... Foi bem difícil, mas assim, por outro 
lado, sangue novo, força nova, assim, 
algumas pessoas se destacaram nessa 
equipe e que a gente soube aproveitar, 
que eu acho que foi legal também, que 
teve pessoas que se destacaram nesse 
perfil, então a gente investiu ... E a gente 
está vendo os resultados agora... Acho 
que isso foi legal também (A3)  

Experiência prévia com 
ensino, supervisão e 
orientação de TCC  
Interesse em trazer 
integração teoria e prática 
Convidado 
Experiência na 
coordenação da 
fisioterapia 
 
 
 
 
 
 
 
Preceptoria como união 
da atividade prática com 
a atividade acadêmica 
 
 
Preceptoria como desafio 
para a equipe assistencial 
 
 
 
 
 
 
Interesse na residência 
multiprofssional a partir 
das iniciativas individuais 
Reconhecimento do 
benefício (e desafio) da 
entrada de novos 
profissionais na equipe no 
contexto do início da 
residência 
multiprofissional 
 
 
Reconhecimento do 
investimento e no perfil 
para exercer a 
preceptoria 
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UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA 
ANALÍTICA  

SUBCATEGORIA 

Então, o meu nome é A6, sou da unidade 
neonatal, eu sou enfermeira, eu estava 
exercendo o cargo de chefia e não teve 
assim um convite direto, porque a gente 
teve outras enfermeiras designadas para 
serem preceptoras, diretas, né. Já que eu 
não tinha muito tempo, a gente nunca deixa 
de exercer essa função de preceptor, né, 
indiretamente, mas a gente tá, assim, todo 
mundo junto ali, né. Então, no início mesmo 
como a colega falou foi um pouco meio 
difícil né, essa inserção, mas hoje a gente 
sente que agora está caminhando, tá sendo 
um ganho muito grande para todo mundo 
né, essa integração de todas as equipes né, 
então a gente vê que foi, foi um ganho muito 
grande para a Instituição né. E 
principalmente para os pacientes também 
né, e para todos nós (A6) 

...não teve assim um convite direto... (A6) 

...a gente teve outras... Enfermeiras 
designadas para serem preceptoras, 
diretas...(A6) 
...já que eu não tinha muito tempo, a 
gente nunca deixa de exercer essa ... 
função de preceptor, né, indiretamente, 
mas a gente tá, assim, todo mundo junto 
ali... (A6) 
... foi um pouco meio... Difícil né, essa 
inserção, mas hoje a gente sente que 
agora está caminhando, tá sendo um 
ganho muito grande para todo mundo né, 
essa integração de todas as equipes né, 
então a gente vê que foi, foi um ganho 
muito grande para a... Instituição né. E 
principalmente para os pacientes também 
né, e para todos nós(A6) 

Não houve convite formal. 
Não era preceptora de 
referência 
Havia a designação da 
preceptoras de 
referência, agora todos 
estão direta ou 
indiretamente envolvidos 
Preceptoria exercida 
indiretamente 
Qualificação da inserção 
na Residência difícil, mas 
em processo de 
crescimento 
Reconhecimento de que 
a Residência 
Multiprofissional trouxe 
ganho para a instituição, 
para os pacientes e para 
a equipe 

 

Eu queria pegar um pouco o gancho que a 
A6 falou, a fala dela, eu sou A7, fono, até 
pouco tempo eu estava coordenando a 
equipe de fono... Quando ela falou: não 
houve assim um convite formal. Na minha 
trajetória também, quando eu cheguei já 
tinha o trabalho com os estagiários, né, e 
que a gente fazia, dava muito certo, 
tranquilo. E aí, depois a gente passou a ter a 
residência, então eu já vim com essa coisa 
de já ter alunos nos estágios, e depois 
profissionais, em geral recém formados, 
então foi bem tranquilo, foi uma coisa meio 
que natural para mim, já tava tranquilo. 
Agora, o que eu acho que a gente vem 
mesmo num crescente,... De ganho, é 
principalmente é essa coisa da 
interdisciplinaridade, né, antigamente a 
gente ficava mesmo cada um no seu 
cantinho, na sua área, ponto. Agora, eu 
acho que o grande ganho da residência é 
que a gente está começando a trocar, né, tá 
no começo ainda, mas começamos a trocar 
com outras equipes, discutindo os casos, e 
trocando ideia e eu acho isso muito bacana 
(A7) 

...Não houve assim um 
convite...formal...(A7) 
 ...Na minha trajetória também, quando 
eu cheguei já tinha o trabalho com os 
estagiários, né, e que a gente fazia, dava 
muito certo, tranquilo. E aí, depois a 
gente passou a ter a Residência. Então 
eu já vim com essa coisa de já ter alunos 
nos estágios, e depois profissionais, em 
geral recém formados, então foi bem 
tranquilo, foi uma coisa meio que natural 
para mim, já tava tranquilo....(A7) 
 Agora, o que eu acho que a gente vem 
mesmo num crescente... de ganho, 
é...principalmente é essa coisa da 
interdisciplinaridade, né, antigamente a 
gente ficava mesmo cada um no seu 
cantinho, na sua área, ponto. Agora, eu 
acho que o grande ganho da Residência 
é que a gente está começando a trocar, 
né, tá no começo ainda, mas começamos 
a trocar com outras equipes, discutindo 
os casos, e trocando ideia e eu acho isso 
muito bacana...(A7) 

Não houve convite formal 
Não convidado 
Preceptoria tomada como 
um processo natural 
inserido no trabalho.não 
convidado, inserção 
natural 
Experiência prévia com 
estagiários e profissionais 
recém-formados ou sem 
experiência na área de 
Neonatologia 
Qualificação da 
experiência com a 
preceptoria/Residência 
Multiprofissional: tranquilo 
Reconhecimento que está 
num processo crescente 
e que foi um ganho para 
o estabelecimento da 
abordagem 
interdisciplinar 
 

Interdisciplinarida
de vista nas 
trocas, discutindo 
casos 

...meu nome é A2, eu sou psicóloga, eu 
estou há mais tempo aqui ainda, eu sou a 
mais antiga aqui de idade e de outras 
coisas… e, então, nós sempre fomos 
hospital escola, então a gente sempre 
conviveu com residentes médicos, então, já 
é uma coisa que, a gente está nessa ideia 
de treinamento em serviço, ou formação em 
serviço, né, algo que é muito rico mesmo, 
né, a gente acompanha tantos e tantos 
residentes médicos... E... Na nossa equipe 
da psicologia, a gente também teve há muito 
tempo atrás estagiários, mas foi uma 
experiência curta, e eram estágios mais... 
Específicos e tudo... E a equipe como todo 
um todo, nem todo mundo se envolvia com 

... eu sou psicóloga, eu estou há mais 
tempo aqui ainda, eu sou a mais antiga 
aqui de idade e de outras coisas(ri)… e, 
então, nós sempre fomos hospital escola, 
então a gente sempre conviveu com 
residentes médicos, então, já é uma coisa 
que, a gente está nessa ideia de 
treinamento em serviço, ou formação em 
serviço, né, algo que é muito rico mesmo, 
né, a gente acompanha tantos e tantos 
residentes médicos... E... Na nossa 
equipe da psicologia, a gente também 
teve há muito tempo atrás estagiários, 
mas foi uma experiência curta, e eram 
estágios mais... específicos e tudo... E a 
equipe como todo um todo, nem todo 

Justificativa de hospital 
de ensino/hospital escola 
com a Residência Médica 
desde a inauguração do 
serviço 
Não convidado, hospital 
de ensino 
 
 
 
 
 
 
 
Experiência prévia com 
estagiários 
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os estagiários. Com a ideia da residência, 
quando falam “e teve um convite?” (ri) não, 
foi goela abaixo mesmo! “aqui é um hospital 
escola, precisa”, “precisa mesmo?” 
,”precisa!” A equipe mesmo ficou no 
começo, aquela coisa resistente, mas ao 
mesmo tempo querendo. Aquela coisa do 
“quero, não quero, quero, não quero” mas 
todo assumiu... Coincidentemente , na 
mesma época que aconteceu com o pessoal 
da fisio, e das fonos também e também das 
tos, né, entrou muita gente nova... E foi 
justamente esses novos é que não ficaram 
tanto assim com os residentes, por 
coincidência, eles mesmos acabaram não 
tendo uma atuação tão direta com os 
residentes. Os que assumiram mais 
internamente, mais intensivamente de fato, 
assumiram de corpo e alma mesmo. A 
equipe respondeu muito bem nesse sentido, 
apesar de no início não querer, e foi agora 
super tranquilo, por outro lado tem aí 
também outra questão ... A gente sempre 
trabalhou na equipe, não necessariamente 
em equipe. Todos nós, né, todos os setores, 
todos os espaços, só que era... Era uma 
convivência com outros profissionais, no 
nosso caso multi, por coisas da instituição, 
acabaram favorecendo o convívio humano, 
que foi o fato da gente ter sido jogado 
primeiro numa sala lá, uma saleta e quase 
não cabia ... E aí, “vamos juntar? Vamos 
juntar nossos trapinhos?”, e aí abaixamos a 
parede e aí a nossa sala aumentou: era o 
serviço social, a psicologia e, ela, que era a 
fono. Depois, por outras circunstâncias a 
gente acabou sendo jogado para outra sala 
e ficou uma sala onde de fato a convivência 
ficou muito mais intensa. E agora, com a 
residência, então deu-se esse passo adiante 
de discussão de casos mesmos. Eles 
acabaram facilitando, sendo o meio pelo 
qual a gente passou a discutir mais os 
casos. Dentro de cada grupo, dentro de 
alguns programas a gente até fazia um 
pouco, mas não se compara com o que 
existe hoje, né. Então, hoje, realmente não, 
antes a gente trabalhava na equipe e agora 
a gente está começando... A trabalhar em 
equipe. Isso é muito interessante. As 
pessoas em geral se queixam de que a 
gente não tem uma formação para isso, 
mesmo não tendo a formação, o pessoal tá 
mesmo arregaçando as mangas. E, eu 
pessoalmente na …, eu estou posição de 
chefe, normalmente não estou tão ligada 
mais à assistência, mas ainda tenho, e 
justamente uma assistência que não tem 
nada a ver com a Neo..., mas... Eu acabo 
vendo as coisas meio à distância, ou pela 
convivência mesmo com os colegas, e por 
algumas diretrizes e tudo, mas tenho a 
convivência sim, né ,fui co-orientadora... Co- 

mundo se envolvia com os estagiários... 
(A2) 
... Com a ideia da Residência, quando 
falam “e teve um convite?” (ri) não, foi 
goela abaixo mesmo! “aqui é um hospital 
escola, precisa”, “precisa mesmo?” 
,”precisa!” (A2) 
...A equipe mesmo ficou no começo, 
aquela coisa resistente, mas ao mesmo 
tempo querendo. Aquela coisa do “quero, 
não quero, quero, não quero” mas todo 
assumiu... Coincidentemente , na mesma 
época que aconteceu com o pessoal da 
fisio, e das fonos também e também das 
TOs, né, entrou muita gente nova... E foi 
justamente esses novos é que não 
ficaram tanto assim com os residentes, 
por coincidência, eles mesmos acabaram 
não tendo uma atuação tão direta com os 
residentes... (A2) 
...Os que assumiram mais internamente, 
mais intensivamente de fato, assumiram 
de corpo e alma mesmo. A equipe 
respondeu muito bem nesse sentido, 
apesar de no início não querer, e foi 
agora super tranquilo... (A2) 
... por outro lado tem aí também outra 
questão ... A gente sempre trabalhou na 
equipe, não necessariamente em equipe. 
Todos nós, né, todos os setores, todos os 
espaços, só que era... era uma 
convivência com outros profissionais, no 
nosso caso multi, por coisas da 
instituição, acabaram favorecendo o 
convívio humano, que foi o fato da gente 
ter sido jogado... Primeiro numa sala lá, 
uma saleta e quase não cabia (ri)... E aí, 
“vamos juntar? vamos juntar nossos 
trapinhos?”, e aí abaixamos a parede e aí 
a nossa sala aumentou: era o serviço 
social, a psicologia e, a Vera, que era a 
fono. Depois, por outras circunstâncias a 
gente acabou sendo jogado para outra 
sala e ficou uma sala onde de fato a 
convivência ficou muito mais …intensa... 
(A2) 
... E agora, com a Residência, então deu-
se esse passo adiante de discussão de 
casos mesmos. Eles acabaram 
facilitando, sendo o meio pelo qual a 
gente passou a discutir mais os casos. 
Dentro de cada grupo, dentro de alguns 
programas a gente até fazia um pouco, 
mas não se compara com o que existe 
hoje, né. Então, hoje, realmente não, 
antes a gente trabalhava na equipe e 
agora a gente está começando... a 
trabalhar em equipe. Isso é muito 
interessante... (A2) 
... As pessoas em geral se queixam de 
que a gente não tem uma formação para 
isso, mesmo não tendo a formação, o 
pessoal tá mesmo arregaçando as 

 
 
 
 
 
Não houve convite, foi 
imposto por ser um 
hospital escola, demanda 
do serviçonão convidado, 
hospital escola 
 
 
Qualificação da inserção: 
resistência, querendo 
mas insegura quanto a 
esta demanda 
 
Chegada de novos 
profissionais 
concomitante à 
implantação da 
Residência 
Multiprofissional 
Nem todos os 
profissionais se 
envolveram com a 
Residência 
Multiprofissional 
Reconhecimento dos 
preceptores que 
assumiram a Residência 
multiprofissional se 
entregaram de corpo e 
alma, foi tanquilo 
 
 
 
 
 
 
Discernimento quanto a 
trabalhar em equipe e na 
equipe, sem a integração, 
interdisciplinaridade 
Histórico do convívio 
multiprofissional e a 
transformação em uma 
sala com maior contato 
entre todas áreas, 
partindo da decisão de 
compartilhar o espaço 
físico e para a 
convivência 
 
 
Reconhecimento do 
ganho obtido com as 
discussões de caso com 
residentes e equipe 
A Residência 
Multiprofissional facilitou 
a integração para a 
discussão dos casos 



APÊNDICES |  190 

 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA 
ANALÍTICA  

SUBCATEGORIA 

orientadora não, mas ajudei né, um dos 
residentes, inclusive acabei ajudando um 
residente médico, fui co-orientadora de um 
trabalho de um médico, justamente na área 
onde eu trabalho, e que foi muito 
interessante mesmo, né, a convivência, e o 
trabalho acadêmico mesmo... Foi uma 
experiência muito legal. Atualmente, sou 
orientadora de uma das psicólogas e é algo 
bem, bem interessante mesmo, uma 
experiência muito interessante, é uma 
experiência muito diferente, essa questão 
acadêmica. Científica, não acadêmica, né. 
Mas foi uma experiência bem legal ...apesar 
de ter sido goela abaixo, foi muito bom “ai 
que bom” (A2) 
 

mangas. E, eu pessoalmente ...na …, eu 
estou posição de chefe, normalmente não 
estou tão ligada mais à assistência, mas 
ainda tenho, e justamente uma 
assistência que não tem nada a ver com 
a Neo... mas... eu acabo vendo as coisas 
meio à distância, ou pela convivência 
mesmo com os colegas, e por algumas 
diretrizes e tudo, mas tenho a convivência 
sim, fui coorientadora não, mas ajudei um 
dos residentes, inclusive acabei ajudando 
um residente médico (ri), fui 
coorientadora de um trabalho de um 
médico, justamente na área onde eu 
trabalho, e que foi muito interessante 
mesmo, né, a convivência, e o trabalho 
acadêmico mesmo. Foi uma experiência 
muito legal. Atualmente, sou orientadora 
de uma das psicólogas e é algo bem, 
bem interessante mesmo, uma 
experiência muito interessante, é uma 
experiência muito diferente, essa questão 
acadêmica, científica, não acadêmica... 
Mas foi uma experiência bem legal 
...apesar de ter sido goela abaixo, foi 
muito bom “ai que bom” (A2) 

Reconhecimento de que 
está se iniciando 
trabalhar EM equipe 
Relato sobre a 
necessidade apontada 
pelos profissionais da 
equipe sobre formação 
para preceptoria 
Relato positivo sobre a 
experiência com 
residentes, apesar de ter 
sido imposta 

É ruim, mas é bom (A3) 
 

É ruim, mas é bom (A3) 
  

Qualificação da 
experiência de 
implantação imposta da 
Residência 
Multiprofissional, com 
pontos negativos 
(resistência dos 
profissionais) e positivos 
(ganhos na discussão em 
equipe dos casos) 

 

 “olha o monstro, olha o monstro!”.... “tomara 
que não me pegue!” “pegou!” E a gente está 
na boa (A2) 
 

 “Olha o monstro, olha o monstro!”.... 
“tomara que não me pegue!” “pegou!” E a 
gente está na boa (A2) 
 

Qualificação da 
implantação da 
Residência 
Multiprofissional: medo, 
resistência e 
reconhecimento do ganho 
obtido  

 

Eu ia falar por último...eu fiquei até surpresa 
com o convite da Cíntia, porque a terapia 
ocupacional não está dentro, nós não temos 
residentes daTO, né, até por uma questão 
de a própria faculdade de não ter o 
curso…(A5) 

Eu ia falar por último...eu fiquei até 
surpresa com o convite da Cíntia, porque 
a terapia ocupacional não está dentro, 
nós não temos residentes da to, né, até 
por uma questão de a própria faculdade 
de não ter o curso…(A5) 

Relato de surpresa com o 
convite para participar da 
pesquisa, pois não possui 
residentes em sua área 
profissional (não associou 
a dimensão 
interprofissional ou 
intedisciplinar que sua 
área proporciona com os 
residentes) Convidado, 
recusou ter residente na 
área, acolhe residentes 
muti nos grupos 

 

Eu só vou fazer um parênteses, não 
propriamente por causa disso, mas é porque 
na época a equipe estava extremamente 
reduzida, quando instituiu... (A1) 
 

Eu só vou fazer um parênteses, não 
propriamente por causa disso, mas é 
porque na época a equipe estava 
extremamente reduzida, quando 
instituiu... (A1) 

Esclarecimento sobre o 
porquê de a Terapia 
Ocupacional não ter 
participação direta tendo 
residentes 
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...é porque eu não sabia de verdade o 
motivo. 
Eu fiquei com essa ideia. Então, a equipe é 
bem pequenininha, que nem a (...) Tá 
falando, nós somos só em 4, e está mais 
reduzida, porque tem uma colega que está 
em licença no momento... 
... Eu tive muitas dúvidas em relação à 
residência desde o início que a ... disse, 
nem existia aindal... Eu sempre achei 
interessante por ser mesmo, um hospital 
escola né, mas eu sempre... Eu acho que eu 
sou um pouco rígida nas coisas, então eu 
sempre tive muito receio, né ...e se a gente 
daria conta... Não tinha TO, mas eu sempre 
pensei nisso, né... Até uma discussão 
recentemente, que eu e a ... Porque tem a ... 
Que é uma to que está bastante envolvida 
com a residência, tá bem próxima, que tem 
todo um perfil né, acadêmico e tal, e que 
gosta...só que eu tinha muitas dúvidas. Para 
mim, tinha que ter algumas coisas que tinha 
que ser ...pré requisitos para ser preceptor. 
E hoje, eu já comecei a entender e a ler 
também...que... Tem outro pensamento 
sobre... A questão da formação em 
residência em multi, né, então é isso, 
mas...acho que a pessoa da equipe de to 
que está mais envolvida, né, é a (...), né, e 
... Eu acho que, quando tiver oportunidade, 
que seria interessante. Embora, na nossa 
reunião de to que a gente teve, a gente 
pensava e eu penso ainda... Sempre 
questionando se a gente está preparada. 
Porque uma coisa que eu tenho que trazer, 
que eu não queria falar mas, uma coisa que 
pega muito para a to é a questão do 
material(ri). A gente pra trabalhar, a gente 
não tem o material, que a gente fica muito 
atrás disso, e eu pcho que você para dar 
uma boa preceptoria, uma boa assistência, 
para uma formação, eu acho que tem que 
oferecer, né. Então, a pessoa vem fazer 
residência e é uma coisa que acho que me 
preocupa... Né, se bem que, pensando 
especificamente na neo, é uma coisa que na 
neo, a assistência de to na neo talvez não 
requer tanto material. Mas é uma coisa para 
pensar.e eu acho que o nosso serviço foi 
privilegiado, porque a gente tá vendo que 
todo mundo tá (ri) mais sofrendo e a gente 
está mais protegido, eu acho. Embora, os 
espaços de to, sejam abertos, na 
supervisão, eles participam dos grupos 
discutindo, tal a gente foi privilegiado de já 
não ter que assumir... O residente na área 
(A5) 

...É porque eu não sabia de verdade o 
motivo...Eu fiquei com essa ideia...então, 
a equipe é bem pequenininha, que nem a 
(...) tá falando, nós somos só em 4, e está 
mais reduzida, porque tem uma colega 
que está em licença... no momento... (A5) 
 ...e assim, é... eu tive muitas dúvidas em 
relação à Residência ...desde o início que 
a (...) disse, nem existia ainda... eu 
sempre achei interessante por ser 
mesmo, um hospital escola né, mas eu 
sempre... eu acho que eu sou um pouco 
rígida nas coisas, então eu sempre tive 
muito receio, né. E se a gente daria 
conta. Não tinha TO, mas eu sempre 
pensei nisso...Só que eu tinha muitas 
dúvidas. Para mim, tinha que ter algumas 
coisas que tinha que ser pré requisitos 
para ser preceptor. E hoje, eu já comecei 
a entender e a ler também... tem outro 
pensamento sobre a questão da 
formação em Residência em multi,... (A5) 
E ... eu acho que, quando tiver 
oportunidade, que seria interessante. 
Embora, na nossa reunião de TO que a 
gente teve, a gente pensava e eu penso 
ainda... sempre questionando se a gente 
está preparada. Porque uma coisa que eu 
tenho que trazer, que eu não queria falar 
mas, uma coisa que pega muito para a 
TO é a questão do material. A gente pra 
trabalhar, a gente não tem o material, que 
a gente fica muito atrás disso, e eu acho 
que você para dar uma boa... preceptoria, 
uma boa assistência, para uma formação, 
eu acho que tem que oferecer, né. Então, 
a pessoa vem fazer Residência e é uma 
coisa que acho que me preocupa... né, se 
bem que, pensando especificamente na 
neo, é uma coisa que na Neo, a 
assistência de TO na Neo talvez não 
requer tanto material. Mas é uma coisa 
para pensar. E eu acho que o nosso 
serviço foi privilegiado, porque a gente tá 
vendo que todo mundo tá mais sofrendo 
e a gente está mais protegido, eu acho. 
Embora, os espaços de TO, sejam 
abertos, na supervisão, eles participam 
dos grupos discutindo, tal a gente foi 
privilegiado de já não ter que assumir o 
residente na área (A5) 
 

Constatação de que a 
equipe da Terapia 
Ocupacional era muito 
pequena (3 profissionais), 
motivo por não ter 
entrado com residentes 
na própria área 
Questionamento, receio e 
dúvidas quanto à 
Residência 
Multiprofissional, quanto à 
demanda, se a equipe 
está preparada para ter 
residentes 
Interesse no ensino, por 
ser hospital-escola 
Convidada, mas recusou 
residente da própria área 
 
 
 
 
Percepção de que é 
necessário um perfil de 
afinidade com ensino e 
pré-requisitos para ser 
preceptor, sendo 
necessário um preparo e 
materiais para 
desenvolver seu trabalho 
Demonstração de 
interesse em ter 
residentes agora 
Reconhecimento de que 
o fato de não ter 
residentes na área 
específica foi um 
privilégio, trazendo certa 
proteção para a equipe 
de Terapia Ocupacional, 
tendo contato com 
residentes de outras 
áreas, abordando o 
aspecto interdisciplinar da 
assistência 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreensão da 
atuação em 
equipe 
multidisciplinar, 
nos grupos e 
supervisões 

Meu nome é A4, eu sou nutricionista e 
atualmente estou na coordenação da 
nutrição na maternidade, bem recente, 
desde outubro do ano passado que a antiga 

...Atualmente estou na coordenação da 
nutrição na maternidade, bem recente, 
desde outubro do ano passado que a 
antiga coordenadora se aposentou. E aí 

Convite recente (para 
assumir a preceptoria, 
com a aposentadoria das 
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coordenadora se aposentou. E aí eu fui 
convidada a assumir e para a preceptoria, 
mais recente ainda, porque assim, ...até o 
ano passado, eu era responsável pela parte 
de nutrição clínica aqui em baixo na parte de 
adultos e a gente sempre teve uma outra 
nutricionista também que já se aposentou 
ano passado e que ficou no berçário... Não 
sei quantos anos, acho que 25 anos, então 
ela que quando entrou a residência ela que 
assumiu a residência, a (...), e... Como 
substituta, preceptora substituta tava a (...) 
Que é uma outra nutricionista que entrou 
comigo nesse último concurso recente, 5 
anos atrás e lá no setor a gente se dividiu. 
Eu estava na área de ginecologia com a (...), 
a gente se subdividiu, mas aí se 
aposentaram, se aposentou metade da 
equipe o ano passado e a gente ...teve que 
se estruturar de novo. Então, assim, a (...) 
Foi...assumiu mais ou menos o berçário, 
porque assim, a gente não tá nem 
assumindo mesmo que estamos assumindo, 
porque tá muito difícil a equipe, a gente 
ainda está se estruturando com essa nova 
equipe, porque a gente tinha 10 e a gente 
está em 6, e mesmo assim, a gente vai ficar 
3 até o fim do ano...então a gente tá super... 
A gente está tentando assumir. Mas, então, 
foi um pouco isso, então a (...) Está de... 
Preceptora quando a (...) Saiu, e eu de 
coordenadora né, então, pediram que 
sempre tivessem duas, para quando uma 
entrar de férias, e eu acabei entrando, mas 
isso faz três meses, que foi com a nova 
entrada dos residentes R1. Então isso está 
super novo, e apesar de... Opinião minha, 
eu acho que é... É muito importante ... Eu 
acho que o trabalho inclusive no berçário, 
desde a primeira residência há 3 anos 
atrás... ele deu uma boa melhorada assim, 
porque... Até de atualização, sabe, a gente 
está tentando fazer isso em todos os 
setores, atualizar, por exemplo a gente está 
fazendo uma avaliação nutricional muito 
mais completa, essas coisas que, isso foi 
junto com a residência, sem dúvida. Então 
eu acho que a residência veio muito para 
ajudar, apesar de que a gente sente falta de 
poder acompanhar muito mais do que a 
gente gostaria... (A4) 

eu fui convidada a assumir e para a 
preceptoria, mais recente ainda, porque 
assim, até o ano passado, eu era 
responsável pela parte de nutrição clínica 
aqui em baixo na parte de adultos e a 
gente sempre teve uma outra nutricionista 
também que já se aposentou ano 
passado e que ficou no berçário não sei 
quantos anos, acho que 25 anos. Então 
ela que quando entrou a Residência que 
assumiu a Residência, e como substituta, 
preceptora substituta, estava a (...), que é 
uma outra nutricionista que entrou comigo 
nesse último concurso recente, 5 anos 
atrás e lá no setor a gente se 
dividiu...(A4) 
... porque tá muito difícil a equipe, a gente 
ainda está se estruturando com essa 
nova equipe, porque a gente tinha 10 e a 
gente está em 6, e mesmo assim, a gente 
vai ficar 3 até o fim do ano...então a gente 
tá super... A gente está tentando 
assumir...(A4) 
... Então isso está super novo, e apesar 
de, eu acho que é muito importante. Eu 
acho que o trabalho inclusive no berçário, 
desde a primeira Residência há 3 anos 
atrás, deu uma boa melhorada... Até de 
atualização, sabe, a gente está tentando 
fazer isso em todos os setores, por 
exemplo a gente está fazendo uma 
avaliação nutricional muito mais 
completa, essas coisas que, isso foi junto 
com a Residência, sem dúvida... (A4) 
...Então eu acho que a Residência veio 
muito para ajudar, apesar de que a gente 
sente falta de poder acompanhar... Muito 
mais do que a gente gostaria. (A4) 

colegas que estavam 
mais envolvidas) 
Reorganização da equipe 
de Nutrição devido às 
aposentadorias e 
consequente redução da 
equipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A reorganização entre 
assistência e preceptoria 
está difícil, pois a equipe 
era em 10 e agora está 
com 6, mas até o final do 
ano terá mais 
aposentadorias e a 
perspectiva é ficar em 3 
profissionais- demanda, 
dimensionamento de RH 
e processo de trabalho 
A inserção da Residência 
mobilizou atualização de 
protocolos de avaliação 
nutricional, trazendo 
melhoria assistencial 
Percepção de que não 
consegue colaborar com 
a Residência devido à 
alta demanda de trabalho, 
com a redução da equipe 
de Nutrição 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quadro 12: GF A Quadro analítico do ND 2: Motivação, reconhecimento e gratificação do preceptor 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA 
ANALÍTICA 

SUBCATEGORIAS 

Eu acho que eu posso estar falando, 
porque apesar de não ter TO, mas eu acho 
eu acho super importante, já foi dito aqui na 
mesa, eu acho que o que facilitou, e eu 
acho isso gratificante é poder trocar mais, 
estar mais perto. Eu particularmente sou 
uma pessoa... fico mais isolada, já é uma 
característica. e me ajudou. Assim, eu ter 
que conversar com eles, eles trazem 
alguma informação de outra pessoa, então 
a gente tem que ir lá. Para mim, eu acho 
que foi uma coisa que enriqueceu, a 
questão da Residência. E que faz a gente 
mover, sair, não ficar parado e repensar 
nesse sentido (A5) 

...eu acho que o que facilitou, e eu acho 
isso gratificante é poder trocar mais, 
estar mais perto ...(A5) 
...Eu particularmente sou uma pessoa... 
eu sou uma pessoa, fico mais isolada, já 
é uma característica. e ...me ajudou. 
Assim, eu ter que conversar com eles, 
eles trazem alguma informação de outra 
pessoa, então a gente tem que ir lá, para 
mim, eu acho que... foi uma coisa que 
enriqueceu, a questão da Residência ...e 
que faz a gente... Mover, sair, não ficar 
parado e ...repensar ...nesse sentido 

Gratificante a troca de 
saberes, ganho com a 
Residência 
Multiprofissional 
Ganho e mobilização 
pessoal para estar 
discutindo com outros 
profissionais devido à 
presença de residentes 
Enriquece o trabalho, 
pela busca estimulada 
pelos casos e discussão 
com os residentes 

Facilitar a troca, a 
discussão 
Estar junto 
Mobiizar a equipe 
Repensar o 
trabalho 

Eu acho esse o maior ganho de fato... você 
estar... junto de pessoas que…. Querem... 
aprender mais e você poder …é...,trocar 
mais com eles o conhecimento é o maior 
ganho, Então quando você fala assim 
reconhecimento ou …Então eu acho ...que 
pessoalmente é bastante gratificante nesse 
sentido e realmente eu sempre encarei a…. 
Residência... Estar.. próximo, estar ligado 
de alguma forma à área acadêmica como 
uma grande oportunidade de...de 
crescimento mesmo e de...de troca, quando 
a gente se insere no trabalho ou no serviço, 
você às vezes fica tão focada na 
assistência e na técnica, que às vezes, 
perde um pouco a possibilidade de... correr 
atrás de ... de novos artigos, de novos ... 
conhecimentos e isso é muito bom, muito 
rico, porque exige isso de você, então eu 
tenho que ir lá, vamos discutir no artigo, 
então eu tenho que ler ... ou ... o residente 
e o estagiário eles também te trazem muita 
coisa, então a você está ligado no que está 
acontecendo lá fora, literalmente lá fora, 
que a gente fica tão centrado aqui dentro 
né e... Precisa sentir um pouquinho... todo 
o universo disso. E a troca, realmente, isso 
que a (...) falou, a gente está no momento 
de começar a trabalhar em ... equipe então 
é um aprimoramento individual, continua 
sendo, mas esse trabalho em equipe, acho 
que é o grande ganho... e é muito 
gratificante, porque nós que estamos há 
mais tempo aqui tivemos algum momento 
de em equipe, a gente sabe o quanto é 
bom (ri) e o quanto que a gente gostaria 
que fosse... no geral, e isso acontecesse no 
todo. Então, a gente se sente 
extremamente... gratificada né, por isso. 
Apesar de muitas vezes não poder se sentir 
reconhecida, né. A gente sente falta de 
reconhecimento por parte mesmo de alguns 
colegas …. ou de profissionais de outras 
áreas, área médica, então ainda falta um 
pouquinho nisso, a gente às vezes não se 

...o maior ganho de fato...você estar... 
junto de pessoas que querem aprender 
mais e você poder trocar mais com eles 
o conhecimento... 
...pessoalmente é bastante gratificante 
nesse sentido e realmente eu sempre 
encarei a Residência, estar próximo, 
estar ligado de alguma forma à área 
acadêmica como uma grande 
oportunidade de crescimento mesmo e 
de troca, quando a gente se insere no 
trabalho ou no serviço, você às vezes 
fica tão focada na assistência e na 
técnica, que às vezes, perde um pouco a 
possibilidade de... correr atrás de novos 
artigos, de novos conhecimentos e isso 
é muito bom, muito rico, porque exige 
isso de você, então eu tenho que ir lá, 
vamos discutir no artigo, então eu tenho 
que ler ... ou ... o residente e o estagiário 
eles também te trazem muita coisa, 
então a você está ligado no que está 
acontecendo lá fora, literalmente lá fora, 
que a gente fica tão centrado aqui dentro 
né e... Precisa sentir um pouquinho... 
todo o universo disso (A5) 
... a gente está no momento de começar 
a trabalhar em ... equipe...então é um 
aprimoramento individual, continua 
sendo, mas esse trabalho em equipe, 
acho que é o grande ganho... e é muito 
gratificante, porque nós que estamos há 
mais tempo aqui tivemos algum 
momento de em equipe, a gente sabe o 
quanto é bom (ri) e o quanto que a gente 
gostaria que fosse... no geral, e isso 
acontecesse no todo. Então, a gente se 
sente extremamente... gratificada né, por 
isso...(A3) 
...Apesar de muitas vezes não poder se 
sentir reconhecida, né. A gente sente 
falta de reconhecimento por parte 
mesmo de alguns colegas …. ou de 
profissionais de outras áreas, área 
médica, então ainda falta um pouquinho 

Ganho com a Residência 
Multiprofissional é trocar 
conhecimento, ler, estar 
em busca de atualização, 
ir além do assistencial e 
da técnica 
Gratificação pessoal pelo 
aprimoramento pessoal e 
aprendizado com os 
residentes 
 
 
 
 
 
 
 
Ganho para o trabalho 
em equipe, que ainda 
está em processo de 
desenvolvimento 
Gratificada por esse 
trabalho em equipe poder 
acontecer. Sente ser 
gratificante o trabalho em 
equipe sendo retomado e 
o desejo que se amplie 
 
 
Não sente o 
reconhecimento de 
colegas ou profissionais 
de outras áreas, às vezes 
Reconhece que é 
gratificante 
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sente tão reconhecida, mas é bastante 
gratificante, é bem gratificante (A3) 

nisso, a gente às vezes não se sente tão 
reconhecida, mas é bastante gratificante, 
é bem gratificante (A3) 

Bom, mais ou menos na linha do que a (...) 
trouxe, eu sinto gratificante, né, apesar de, 
assim, eu não estar muito próximo, eu não 
ter tempo de ficar próxima deles, né no 
entanto, a gente tinha outras preceptoras 
né,...junto com a Residência... Mas agora 
assim, talvez a gente consiga trabalhar 
melhor porque tem o (...) junto... a gente 
consegue mais se inserir melhor...né, mas 
é gratificante e... O reconhecimento, não 
sei, mas assim, eu sei que é gratificante 
esse aprendizado né, essa interação, esse 
trabalho em equipe...isso é o que faz a 
gente crescer, né (A6) 

... eu sinto gratificante... apesar de eu 
não estar muito próximo, eu não ter 
tempo de ficar próxima deles...(A6) 
...é gratificante esse aprendizado, essa 
interação, esse trabalho em equipe é o 
que faz a gente crescer...(A6) 

Sente que é gratificante o 
aprendizado, a interação 
e o trabalho em equipe 
 
Sente que é gratificante o 
trabalho em equipe e é o 
que faz o profissional 
crescer 
 

 

Eu não sei dizer assim, com relação a se a 
gente ... se é reconhecido, pelo menos para 
mim, desde que eu entrei, foi assim. Então, 
é uma coisa que está muito no meu dia a 
dia. Agora, é... Eu acho que tem uma coisa 
aí ...que eu acho que é muito importante... 
Que eu vejo muito: quando você tem uma 
equipe, no serviço público, você tem uma 
equipe que, de vez em quando aparecem 
profissionais novos, mas você fica com as 
mesmas pessoas trabalhando durante 
muito tempo. Então, assim, é legal porque 
você conhece bem as pessoas, você 
discute, você chega a ter uma afinidade 
muito grande, mas em compensação, às 
vezes, falta essa coisa do sangue novo 
mesmo, do que está acontecendo ao redor, 
lá fora e você não tem acesso, você não 
sabe, não consegue absorver tudo isso e 
quando tem gente de fora e vem falar “olha 
e tal coisa, o que você acha?” “Pera aí, não 
sei, deixa eu ver, deixa eu dar uma 
olhada”.(risos) E isso te...(A7) 
...Provoca (completa A3) 
...Provoca, né, e você tem que, gera 
mesmo uma aquisição de conhecimento, 
gera um movimento também, que é muito 
bacana. E eu acho também que quando a 
gente lida com muita gente nessa troca, 
você tem muitas personalidades diferentes 
também, que você tem que aprender a lidar 
...tem até de uma coisa ...que eu acho que 
tem até um pouco de conflito de geração 
(A7) 

... não sei dizer se a gente é 
reconhecido, pelo menos para mim, 
desde que eu entrei foi assim... é uma 
coisa que está muito no meu dia a dia... 
(A7) 
...o que eu vejo muito, quando você tem 
uma equipe no serviço público, você tem 
uma equipe que as mesmas pessoas 
trabalhando durante muito tempo, é legal 
porque você conhece bem as pessoas, 
você discute, chega a ter uma afinidade 
muito grande, mas às vezes falta essa 
coisa do “sangue novo”, do que está 
acontecendo lá fora...(A7) 
...isso te provoca e gera mesmo uma 
aquisição de conhecimento, gera um 
movimento ... que é muito bacana... a 
gente lida com muita gente nessa troca, 
você lida com muita gente nessa troca, 
muitas personalidades diferentes que 
você tem que aprender a lidar... tem até 
um conflito de gerações... (A7) 

Não sabe referir se é 
reconhecida 
A preceptoria está no dia 
a dia 
Ganho pela renovação da 
equipe, circulação de 
saberes, pois uma equipe 
pode trabalhar junto 
muito tempo e pode não 
ter renovação de pessoas 
e de conhecimento 
Reconhecimento do 
ganho com a Residência 
Multidisciplinar em 
relação à 
interdisciplinaridade, 
opondo-se ao tradicional 
cuidado fragmentado 
A Residência promove 
maior troca com outras 
equipes, com as 
discussões de casos 
Mobilização quanto ao 
aprendizado dos 
preceptores e quanto a 
resolução de conflitos, 
dentre eles o conflito de 
gerações 

 

Aprender a lidar com isso também... (A3) 
 

...aprender a lidar com isso também... 
(A3) 

A Residência 
Multiprofissional mobiliza 
a equipe a aprender a 
lidar com o conflito de 
gerações 

 

Essa meninada, a gente vê que é diferente, 
é jeito diferente, propostas de vidas 
diferentes (A7) 
 

Essa meninada, a gente vê que é 
diferente, é jeito diferente, propostas de 
vidas diferentes (A7) 
 

Identificação das 
diferenças entre as 
gerações 
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momentos de vida diferentes (A3) 
 
 

momentos de vida diferentes (A3) 
 
 

Identificação das 
diferenças entre as 
gerações 

 

Momentos de vida diferentes, que a gente 
tem que ter, né,...pensar como é que vai 
lidar com tudo isso. Então, nessa parte sim, 
é muito gratificante e enriquecedor né. Mas 
também ... reconhecido? não sei, sempre 
foi assim para mim(A7) 
 

Momentos de vida diferentes, que a 
gente tem que ter, né,...pensar como é 
que vai lidar com tudo isso. Então, nessa 
parte sim, é muito gratificante e 
enriquecedor né. Mas também ... 
reconhecido? não sei, sempre foi assim 
para mim (A7) 
 

A diferença entre as 
gereções mobiliza a 
equipe a aprender a lidar 
com essa demanda, 
sendo gratificante e 
enriquecedor 
Questionamento se há 
reconhecimento  

 

Eu vou pegar o gancho da A7, eu acho 
muito gratificante, né... gratificante porque 
eu acho que traz esse sangue novo para 
instituição, para todas as áreas,...eu acho 
que essa coisa que a A2 falou a gente está 
começando a ver o trabalho em equipe, é 
muito gratificante ... ver isso acontecer, 
né... mas eu acho que tem as resistências 
ainda, e ...o que a A3 falou, a gente sente 
em resistência em relação a área da 
medicina... eu acho que é um desafio... da 
Residência... Eu acho que o próximo 
desafio é a gente conseguir se aproximar 
da Residência Médica e dos médicos em 
geral, né... a gente já teve algumas 
tentativas que não deram certo, mas acho 
que a gente não pode desanimar ...tem que 
ir em frente em relação a isso. O 
reconhecimento do preceptor, eu acho que 
é uma coisa que também precisa ser 
investida, né. Eu acho que são coisas que 
eu falo em outros espaços também…. 
dentro na maternidade, nas reuniões que a 
gente tem na escola municipal de Saúde 
né, que eu acho que tem que investir em 
curso, em... gratificação de alguma forma, 
que seja monetária ou de formação ...ou 
outras possibilidades (A1) 

...eu acho muito gratificante, gratificante 
porque eu acho que traz esse sangue 
novo para instituição, para todas as 
áreas...(A1) 
... a gente está começando a ver o 
trabalho em equipe, é muito gratificante 
... ver isso acontecer... (A1) 
... mas eu acho que tem as resistências 
ainda, e ...o que a A3 falou, a gente 
sente em resistência em relação a área 
da medicina... eu acho que é um 
desafio... da Residência... Eu acho que o 
próximo desafio é a gente conseguir se 
aproximar da Residência Médica e dos 
médicos em geral, né... a gente já teve 
algumas tentativas que não deram certo, 
mas acho que a gente não pode 
desanimar ...tem que ir em frente em 
relação a isso... (A1) 
...eu acho que tem que investir em 
curso, em... gratificação de alguma 
forma, que seja monetária ou de 
formação ...ou outras possibilidades (A1) 

Sente ser gratificante o 
contato com as 
residentes pela 
renovação 
Sente que é gratificante 
ver o trabalho em equipe 
 
Desafio trabalho 
integrado com equipe 
médica 
Sente que é necessário 
gratificação monetária ou 
de formação para os 
preceptores (que é 
inexistente), sendo 
necessário investimento 
nessa área 

 

Pontuação... (complementa A1) (A2) Pontuação... (complementa A1) (A2) Sente falta de gratificação 
com pontuação no plano 
de carreira 

 

Dentro do nosso próprio plano de carreira, 
isso não é nem reconhecida lá (A3) 

Dentro do nosso próprio plano de 
carreira, isso não é nem reconhecida lá 
(A3) 

Sente falta de gratificação 
com pontuação no plano 
de carreira 

 

A gente até manda o nome dos preceptores 
por que tem a possibilidade de um 
reconhecimento efetivamente para a 
carreira, mas que ainda não aconteceu…. 
Então eu acho que isso ainda precisa ser 
muito investido ainda ...e assim…., como 
coordenadora ...acho que é muito 
gratificante, mas tem um lado que para mim 
foi muito duro ...eu acho que tem a ver um 
pouquinho com essa coisa que Ana Paula 
falou ...dos conflitos, né ….eu não contava 
com isso!, na verdade (A1) 

A gente até manda o nome dos 
preceptores por que tem a possibilidade 
de um reconhecimento efetivamente 
para a carreira, mas que ainda não 
aconteceu…. Então eu acho que isso 
ainda precisa ser muito investido ainda 
(A1) 
...e assim…., como coordenadora ...acho 
que é muito gratificante, mas tem um 
lado que para mim foi muito duro ...eu 
acho que tem a ver um pouquinho com 
essa coisa que a colega falou ...dos 
conflitos, né ….eu não contava com 
isso!, na verdade (A1) 

Sente que falta 
reconhecimento da 
preceptoria para a 
carreira do servidor 
 
 
Sente que é gratificante 
coordenar o programa, 
apesar dos desafios, 
como por exemplo lidar 
com os conflitos 
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Eu estava muito mais ligada a esta questão 
do ensino e tal, e de repente, na 
coordenação eu acho que 90% você lida 
com conflitos, né e... Para mim isso foi 
muito duro, mas ao mesmo tempo eu 
aprendi muita coisa com isso... Foi um 
desafio, mas... Eu acho que eu aprendi 
muito,...e realmente são gerações 
complicadas ...de interagir né ...essa 
geração Y agora ...aí (risos) a gente tem 
que, enfim, ter um jogo de cintura aí...mas 
também eu acho que é um aprendizado 
(A1) 

Eu estava muito mais ligada a esta 
questão do ensino e tal, e de repente, na 
coordenação eu acho que 90% você lida 
com conflitos Para mim isso foi muito 
duro, mas ao mesmo tempo eu aprendi 
muita coisa com isso... Foi um desafio, 
mas... Eu acho que eu aprendi muito 
(A1) 

Reconhece o 
aprendizado 
proporcionado pelos 
desafios da implantação 
e coordenação da 
Residência 

 

É, se a A1 falasse que ela pessoalmente 
não era reconhecido eu ia jogar um sapato 
na cabeça dela (risos)por nós e por todos 
né, mesmo essa dificuldade, (risos) por 
todos né, esse exercício de chefia e 
coordenação, a gente viu acontecer e a 
gente viu como a A1 se virou e...né, ela é 
pequenininha mas ela é potente (risos) (A2) 

É, se a A1 falasse que ela pessoalmente 
não era reconhecido eu ia jogar um 
sapato na cabeça dela (risos) por nós e 
por todos né, mesmo essa dificuldade, 
(risos) por todos né, esse exercício de 
chefia e coordenação, a gente viu 
acontecer e a gente viu como a A1 se 
virou e...né, ela é pequenininha mas ela 
é potente (A2) 

Reconhecimento da 
superação dos desafios 
da coordenação da 
Residência 

 

Nesse sentido sim, agora nesse sentido 
mais amplo, de fato eu acho que de fato 
ainda falta ainda... Né um reconhecimento 
formal. No contato humano eu acho que a 
gente até tem esse reconhecimento, acho 
que isso é inegável. Todos nós, na 
instituição, com os colegas, mesmo os 
colegas médicos, eu acho que a gente até 
tem. Mas …uma coisa formal uma coisa 
formal, deixa muito...a desejar. E é 
necessário! Porque faz parte do trabalho da 
gente, faz parte da função da gente, e 
tudo... Então precisaria... de resto é chover 
no molhado, todo mundo falou ... das 
gerações, do envolvimento que a gente cria 
e a busca de melhoria…. Eu acho que eu 
acho o... Principal, e eu acho que a gente 
de certa forma estava precisando disso, a 
gente estava numa equipe muito 
sedimentada demais, né...todo mundo 
sabia o que fazer...de repente... Mudou 
tudo com a chegada de novos colegas e 
depois na sequência com a chegada do 
residente. Foi muito muito bom mesmo. 
Está sendo bem legal e a gente tá vendo 
que ainda é um processo, a gente tá lá nem 
...sei lá, na metade, mas ainda estamos 
...só isso já é gostoso de ver e conviver 
com isso (A2) 

...de fato ainda falta ainda... Né um 
reconhecimento formal... (A2) 
...No contato humano eu acho que a 
gente até tem esse reconhecimento, 
acho que isso é inegável. Todos nós, na 
instituição, com os colegas, mesmo os 
colegas médicos, eu acho que a gente 
até tem (A2) 
....Mas uma coisa formal uma coisa 
formal, deixa muito a desejar. E é 
necessário! Porque faz parte do trabalho 
da gente, faz parte da função da gente, e 
tudo... Então precisaria...(A2) 
... todo mundo falou ... das gerações, do 
envolvimento que a gente cria e a busca 
de melhoria…. Eu acho que eu acho o 
principal, e eu acho que a gente de certa 
forma estava precisando disso, a gente 
estava numa equipe muito sedimentada 
demais, né...todo mundo sabia o que 
fazer. De repente, mudou tudo com a 
chegada de novos colegas e depois na 
sequência com a chegada do residente. 
Foi muito muito bom mesmo. Está sendo 
bem legal e a gente tá vendo que ainda 
é um processo, a gente tá lá nem ...sei 
lá, na metade, mas ainda estamos ...só 
isso já é gostoso de ver e conviver com 
isso (A2) 

Sente que falta um 
reconhecimento formal, 
quanto a remuneração, 
pontuação 
Sente que tem o 
reconhecimento entre 
colegas, inclusive dos 
médicos 
Sente falta de 
reconhecimento formal, 
porque faz parte do 
trabalho (a preceptoria) 
 
 
Reconhece o crescimento 
profissional com a 
chegada dos residentes e 
de novos colegas, 
mobilizando a equipe 
 
 
 

 

Eu acho que... resumidamente para mim, a 
motivação é... não parar! Acho que a 
Residência me mantém em movimento, me 
mantém em busca, mesmo eu estando aí já 
às portas da aposentadoria aqui do serviço 
público mas...Eu não me sinto assim, eu 
me sinto cheia de gás, cheia de projetos... 
muitas coisas... até agora de manhã, eu 
também estava falando sobre isso, eu nem 
sabia... “olha eu não quero me aposentar, 
eu não ver concretizado alguns projetos, 

... a motivação é não parar! A 
Residência me mantém em movimento, 
me mantém em busca... (A3) 
...mesmo eu estando aí já às portas da 
aposentadoria aqui do serviço público 
mas...Eu não me sinto assim, eu me 
sinto cheia de gás, cheia de projetos... 
(A3) 

A motivação é não parar, 
manter-se em movimento, 
em busca 
Mesmo prestes a se 
aposentar a Residência 
motiva ter projetos, e com 
“gás” 
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alguns anseios que eu sempre tive aqui” 
né, pessoal e principalmente enquanto o 
serviço de fisioterapia. Então, a Residência 
ela me dá esse... gás essa coisa de me 
manter em movimento (A3) 

A minha motivação acho que é o ensino, 
compartilhar conhecimento, né, acho que 
isso sempre na minha vida foi importante 
...e eu acho que deixar essa sementinha 
aqui da Residência, muito... é o que me 
motiva muito (A1) 

A minha motivação acho que é o ensino, 
compartilhar conhecimento, né, acho 
que isso sempre na minha vida foi 
importante ...e eu acho que deixar essa 
sementinha aqui da Residência, muito... 
é o que me motiva muito (A1) 

A motivação é o ensino, 
compartilhar 
conhecimento e deixar 
como legado a 
Residência 
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Quadro 13: GF A Quadro analítico do ND 3: Preceptoria e formação do residente (do contato com o 

Projeto Político Pedagógico, identificação dos objetivos de aprendizagem no cenário de prática, 

desenvolvimento desses objetivos, preocupações e cuidados com a formação do residente e perfil do 

egresso da Residência Multiprofissional) 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

SUBCATEGORIAS 

O projeto político pedagógico veio meio 
pronto para mim. Ao longo desses três anos 
e meio eu tenho ajustado algumas coisas, 
né. A gente tem uma universidade parceira, 
que quando foi feito o projeto político 
pedagógico, ele nasceu aqui na 
maternidade, acho que isso é uma 
característica importante. A gente teve que 
ajustar algumas coisas em relação a 
universidade parceira, acho que é um ajuste 
constante, é um desafio também, porque 
eles estão muito longe da gente. Isso eu 
acho que dificulta, mas na Coremu que é o 
órgão da Secretaria de Saúde da Escola 
Municipal, a gente está com uma 
coordenadora que ela está querendo fazer 
um alinhamento entre as Residências e com 
a instituição de ensino superior, né, e isso 
eu acho que tá sendo muito bom, muito 
saudável para gente, as dificuldades que a 
gente tinha, ela está conseguindo, com 
relação à universidade parceira, tá 
aproximação melhor, enfim tem até uma 
perspectiva de até de fazer algumas coisas 
mistas aqui, por exemplo, ter orientador aqui 
do hospital. Eu pessoalmente sou 
orientadora, porque na fonoaudiologia não 
tem o curso e não tem o profissional na 
instituição de ensino superior, e acho que a 
gente quer ampliar isso para outras áreas 
que também tem o interesse de ter 
profissionais com formação para fazer 
orientação. Em relação ao projeto político 
pedagógico, assim: não teve uma coisa 
formal de apresentação para os 
preceptores, mas isto está compartilhado. 
Assim, a gente tem lá na “nuvem” e quem 
quiser, pode olhar lá! Mas realmente assim, 
a gente não fez um trabalho de sentar, ler 
junto e discutir isso, mas a gente tem 
reuniões periódicas em que a gente vai 
discutindo os assuntos que fazem parte da 
construção desse projeto político 
pedagógico. Como eu falei, acho que tem 
coisas que foram nascendo na Residência e 
que a gente foi acrescentando ao projeto 
político pedagógico, né. E que assim, acho 
que um marco importante foi o grupo que 
em 2016, saiu para fazer a formação em 
Residência, se não me engano foram 7 
pessoas se não me engano, eu estava 
nesse grupo também e no ano passado 
foram mais três pessoas que foram fazer, 
então acho que isso deu uma virada, e eu 
acho que acrescentou aí, para o projeto 
político pedagógico (A1) 

...O projeto político pedagógico veio 
meio pronto para mim. Ao longo desses 
três anos e meio eu tenho ajustado 
algumas coisas... (A1) 
...a gente tem uma universidade 
parceira, que quando foi feito o projeto 
político pedagógico, ele nasceu aqui na 
maternidade, acho que isso é uma 
característica importante. A gente teve 
que ajustar algumas coisas em relação 
a universidade parceira. Acho que é um 
ajuste constante, é um desafio também 
porque eles estão muito longe da gente, 
isso eu acho que dificulta... (A1) 
...mas na Coremu que é o órgão da 
Secretaria de Saúde da Escola 
Municipal, a gente está com uma 
coordenadora que ela está querendo 
fazer um alinhamento entre as 
Residências e com a instituição de 
ensino superior, né, e isso eu acho que 
tá sendo muito bom, muito saudável 
para gente, as dificuldades que a gente 
tinha, ela está conseguindo, com 
relação à universidade parceira, ela está 
conseguindo, tá aproximação melhor... 
tem até uma perspectiva de até de fazer 
algumas coisas mistas aqui, por 
exemplo, ter orientador aqui do hospital, 
eu pessoalmente sou orientadora, 
porque na fonoaudiologia não tem o 
curso e não tem o profissional na 
instituição de ensino superior, e acho 
que a gente quer ampliar isso para 
outras áreas que também tem o 
interesse de ter profissionais com 
formação para fazer orientação. (A1) 
... Em relação ao projeto político 
pedagógico, assim, não teve uma coisa 
formal de apresentação para os 
preceptores, mas isto está 
compartilhado. Assim, a gente tem lá 
na“nuvem” e quem quiser, pode olhar lá 
... (A1) 
... Mas realmente assim, a gente não fez 
um trabalho de sentar, ler junto e 
discutir isso, mas a gente tem reuniões 
periódicas em que a gente vai 
discutindo os assuntos que fazem parte 
da construção desse projeto político 
pedagógico. Como eu falei, acho que 
tem coisas que foram nascendo na 
Residência e que a gente foi 
acrescentando ao projeto político 
pedagógico (A1) 

Recebeu o PPP pronto e 
vem ajustando ao longo 
do decorrer da 
Residência 
Apesar de o PPP foi 
construído no 
maternidade mas existe a 
IES pareceira, distante do 
hospital 
Iniciativa da COREMU 
(coordenação Municipal 
das Residências 
Multiprofissionais) de 
integração entre as 
Residências e a IES 
Estabelecimento de 
atividades mistas com a 
IES, orientação de TCR 
por preceptores da 
HMEC 
 
O PPP não foi dialogado 
com os preceptores, mas 
é disponibilizado no 
Dropbox 
Nas reuniões de 
preceptores é discutido o 
PPP, assuntos que fazem 
parte da construção deste 
Reconhecimento da 
importância da formação 
em preceptoria que 
alguns profissionais do 
hospital tiveram a 
oportunidade de fazer 

Adaptação do PPP 
no decorrer do 
desenvolvimento 
da Residência 
Multiprofissional 
Característica 
importante do PPP 
desenvolvido na 
Maternidade, mas 
com pouca 
articulação com a 
IES parceira 
COREMU como 
eixo tentando 
aproximar os 
diversos 
programas e a IES 
parceira 
 
Liberdade para 
cada profissional 
se aproximar do 
PPP pela 
disponibilização na 
rede 
Criação de espaço 
para o preceptor 
discutir a 
residência e a 
(re)construção do 
PPP 
Educação 
continuada e 
permanente 
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UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

SUBCATEGORIAS 

... acho que um marco importante foi o 
grupo que em 2016, saiu para fazer a 
formação em Residência, se não me 
engano foram 7 pessoas se não me 
engano, eu estava nesse grupo também 
e no ano passado foram mais três 
pessoas que foram fazer, então acho 
que isso deu uma virada, e eu acho que 
acrescentou para o projeto político 
pedagógico (A1) 

Então, eu tive esse contato com o projeto 
quando surgiu no grupo de TO, né… que a 
gente começou... que nem eu falei no 
começo, a questionar se tinha que ter pré-
requisito, e tal, e eu comecei a ler e foi bem 
interessante. Renovou a minha ideia. Quer 
dizer eu tinha uma ideia antiga, e que eu 
falei né, rígida, né muitas coisas foram se 
modernizando e aí de novo que a 
Residência traz esse movimento para... para 
gente conhecer, a gente ir buscar,... E aí 
você vai repensando, tanto a sua atuação 
como a dos parceiros... eu demorei para 
achar, mas eu achei...(A5) 

... eu tive esse contato com o projeto 
quando surgiu no grupo de TO, que a 
gente começou a questionar se tinha 
que ter pré-requisito, e tal, e eu comecei 
a ler e foi bem interessante. Renovou a 
minha ideia. Quer dizer eu tinha uma 
ideia antiga, e que eu falei né, rígida, né 
muitas coisas foram se modernizando... 
(A5) 
...E aí você vai repensando, tanto a sua 
atuação como a dos parceiros e aí 
colega, eu demorei para achar, mas eu 
achei... (A5) 

Buscou o PPP para tirar 
as dúvidas quanto aos 
pre-requisitos 
necessários para exercer 
a preceptoria 
A leitura do PPP permitiu 
repensar a atuação com 
os pares, teve um pouco 
de dificudade para 
encontrar o PPP (na 
nuvem) 

Interesse em 
avaliar os pre-
requiitos para 
exercer a 
preceptoria 
Acesso não muito 
facilitado ao PPP 
na “nuvem” 

Eu acho que no caso da fono, como a gente 
tem tanto a A1 quanto a Cíntia que estão 
bem engajadas nessa coisa toda, qualquer 
coisa a gente vai lá e pergunta e pronto! 
(risos) aquela coisa meio que Posto Ipiranga 
(risos) e pronto (A7) 

...Eu acho que no caso da fono, como a 
gente tem tanto a A1 quanto a Cíntia 
que estão bem engajadas nessa coisa 
toda, qualquer coisa a gente vai lá e 
pergunta e pronto! (risos) aquela coisa 
meio que Posto Ipiranga (risos) e 
pronto... (A7) 

Não teve contato com o 
PPP pois dialoga 
diretamente com a 
coordenação da 
Residência  

 

Eu acho que foi... em todos os grupos, no 
nosso, com certeza, da psicologia, a gente 
foi fazendo isso em serviço também. Num 
primeiro momento, a gente não sabia direito 
o que que era, como... tentamos estabelecer 
algumas diretrizes, mas agora, a gente tem 
muito mais clareza, inclusive por uma 
demanda da A1, da coordenação, a gente 
precisou fazer até tipo uma grade, a gente 
tinha isso de uma forma intuitiva, da 
discussão e tudo, mas agora a gente pôs no 
papel. O que que o R1 no primeiro semestre 
no segundo semestre ou R2. E ficou tudo 
mais claro e em função, ficou mais fácil 
fazer, porque a gente já tinha a experiência 
nessa coisa, então a gente tá caminhando, 
ainda tá, continuamos caminhando, mas já 
tá mais tranquilo agora, de compreender e 
ver que a gente fez a coisa de uma forma 
intuitiva mesmo, pela nossa experiência, 
não foi tão intuitiva assim né, da experiência 
que a gente tinha e tudo, né. Demos 
algumas cabeçadas aí, né, de exigir de 
menos do residente e depois ver, vimos que 
podemos exigir mais né, de propor mais 
coisas para eles né e também dar mais 
autonomia, que num primeiro momento a 
gente achou que eram estagiários, embora 
eles dissessem que já estão formados, tem 
já CRP, mas assim mesmo, ainda, a gente 
ainda tinha né, um certo medo né, mas 

...Eu acho que foi em todos os grupos, 
no nosso, com certeza, da psicologia, a 
gente foi fazendo isso (estar atento aos 
objetivos de aprendizagem e o 
desenvolvimento dos mesmos no 
cenário) em serviço também... (A2) 
...Num primeiro momento, a gente não 
sabia direito o que que era, como. 
Tentamos estabelecer algumas 
diretrizes, mas agora, a gente tem muito 
mais clareza, inclusive por uma 
demanda da A1, da coordenação, a 
gente precisou fazer até tipo uma grade, 
a gente tinha isso de uma forma intuitiva 
da discussão e tudo, mas agora a gente 
pôs no papel. O que que o R1 no 
primeiro semestre no segundo semestre 
ou R2 ...e ficou tudo mais claro e em 
função, ficou mais fácil fazer, porque a 
gente já tinha a experiência nessa coisa. 
Então, a gente tá caminhando ainda.... 
continuamos caminhando, mas já tá 
mais tranquilo agora, de compreender e 
ver que a gente fez a coisa de uma 
forma intuitiva mesmo, pela nossa 
experiência, não foi tão intuitiva assim 
né, da experiência que a gente tinha e 
tudo...(A2) 
... Demos algumas cabeçadas aí, né, de 
exigir de menos do residente e depois 
ver que podemos exigir mais né, de 

A equipe repensou os 
processos de trabalho e 
os objetivos de 
aprendizagem do 
residente 
Retoma como foi no início 
pensar a Residência, 
traçando algumas 
diretrizes e como foi 
positivo pensar os 
objetivos de 
aprendizagem dos 
residentes 
Identificação das 
dificuldades iniciais, 
dúvidas quanto a 
autonomia dos 
residentes, a 
diferenciação entre o 
tratamento com estagiário 
e o residente 

Residência 
Multiprofissional 
mobilizou a 
reflexão sobre os 
processos de 
trabalho 
Diretrizes da 
Residência 
Multiprofissional e 
objetivos de 
aprendizagem dos 
residentes 
 
 
Expectativas e 
metas de 
aprendizagem dos 
residentes 
Diferenciação 
residente e 
estagiário 
(acadêmico) 
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UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

SUBCATEGORIAS 

agora está mais tranquila essa relação e 
cada vez a gente tem mais clareza né, das 
coisas, do que escrever né, do que colocar 
como projeto, o que colocar como item em 
cada estágio... (A2) 

propor mais coisas para eles né e 
também dar mais autonomia, que num 
primeiro momento. A gente achou que 
eram estagiários, embora eles 
dissessem que já estão formados, tem 
já CRP, mas assim mesmo ainda, a 
gente ainda...tinha né, um certo medo 
né, mas agora está mais tranquila essa 
relação e cada vez a gente tem mais 
clareza né, das coisas, do que escrever 
né, do que colocar como ...Projeto, o 
que colocar como item em cada 
estágio... (A2) 

Eu fui um pouco como a fala da A2. A gente 
também no primeiro momento, nós 
traçamos também alguns objetivos iniciais, 
subestimamos. Até talvez pelo vício de lidar 
mais com estagiários né, que ainda estão se 
graduando né. Então, realmente aquela 
superproteção, aquele supercuidado de 
deixá-los realmente assumir com 
autonomia. Mas hoje já mudou, já estamos 
na terceira turma, então já vê que houve 
uma evolução também nesse sentido.Tanto 
que tá mais claro, do que a gente deseja e 
espera e o que a gente pode ter de retorno 
desses residentes, e também 
concretamente de aprender a fazer esse 
planejamento e repassar para toda a 
equipe, porque era também é um anseio da 
equipe. Eles também precisavam disso, de 
ter isso concreto, para saber o que cobrar, o 
que olhar ali no dia a dia, na prática, na 
vivência do dia a dia. E como nós somos 
sempre uma dupla, no papel e na função de 
preceptores, mas na prática do dia a dia, ele 
roda com vários outros colegas. Então para 
eles também era importante ter isso no 
papel, né, concretamente e isso ajudou 
bastante. E foi uma evolução (A3) 

...A gente também no primeiro 
momento, nós traçamos também alguns 
objetivos iniciais, subestimamos. Até 
talvez pelo vício de lidar mais com 
estagiários...que ainda estão se 
graduando. Então, realmente aquela 
superproteção, aquele supercuidado de 
deixá-los realmente assumir com 
autonomia. Mas hoje já mudou, já 
estamos na terceira turma então já vê 
...que houve uma evolução também 
nesse sentido... (A3) 
...Tanto que está mais claro, do que a 
gente deseja e espera e o que a gente 
pode ter de retorno desses residentes, e 
também concretamente de aprender a 
fazer esse planejamento e repassar 
para toda a equipe, porque era também 
é um anseio da equipe. Eles também 
precisavam disso, de ter isso concreto, 
para saber o que cobrar, o que olhar ali 
no dia a dia, na prática, na vivência do 
dia a dia... (A3) 
... E como nós somos sempre uma 
dupla no papel e na função de 
preceptores, mas na prática do dia a 
dia, ele roda com vários outros colegas. 
Então para eles também era importante 
ter isso no papel, né, concretamente e 
isso ajudou bastante e foi uma 
evolução... (A3) 

Identificação da 
dificuldade inicial do 
tratamento com o 
residente, com mais 
autonomia que com o 
estagiário, que ainda está 
no processo de formação 
inicial 
Identificação da 
importância de fazer o 
planejamento dos 
objetivos de 
aprendizagem, do que 
cobrar e observar com o 
residente e compartilhá-lo 
com toda a equipe de 
preceptores 
A importância da 
comunicação e 
documentação dos 
objetivos de 
aprendizagem para os 
preceptores 

 

Eu acho que uma coisa que foi o marco 
mesmo foi a gente colocar os objetivos no 
papel; ficou bem mais fácil, ficou bem mais 
claro, e aí sim a gente conseguiu, como as 
meninas falaram, né, você fazia antes tudo 
meio que na rotina ali, nada muito claro. 
Você sabia o que fazer, mas assim, não 
estava descrito aqui, o que você pode 
cobrar no primeiro ano, o que você pode 
cobrar no segundo ano, o que eles são 
capazes já de demonstrar, de ter essa 
autonomia. Acho que na hora que colocou 
no papel já deu uma bela clareada. Aí foi 
bom mesmo! Acho que foi o nosso grande 
marco para a gente (A7) 

... foi o marco mesmo foi a gente colocar 
os objetivos no papel; ficou bem mais 
fácil, ficou bem mais claro, e aí sim a 
gente conseguiu, como as meninas 
falaram, né, você fazia antes tudo meio 
que na rotina ali, nada muito claro. Você 
sabia o que fazer, mas assim, não 
estava descrito aqui, o que você pode 
cobrar no primeiro ano, o que você pode 
cobrar no segundo ano, o que eles são 
capazes já de demonstrar, de ter essa 
autonomia. Acho que na hora que 
colocou no papel já deu uma bela 
clareada... (A7) 

Identificação de quão 
esclarecedor foi para os 
preceptores elaborar os 
objetivos para o R1, R2, 
de pensar que autonomia 
o residente terá 
alcançado nestas fases 
do programa  

 

Na enfermagem lá na Neo, né eles 
chegaram pra gente no momento muito 
difícil a gente tava com um pouco 

...(os residentes) chegaram pra gente no 
momento muito difícil a gente tava com 
um pouco funcionário, então 

Reconhece que 
inicialmente teve 
dificuldade em acolher o 
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UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

SUBCATEGORIAS 

funcionário, então praticamente eles foram 
jogados e a gente não sabia mesmo como 
lidar com tudo né. Mas assim, aí agora 
mesmo, como a colega tá falando, 
realmente ficou mais definido a rotina, tá 
começando a enxergar melhor né, tá mais 
direcionado, né, e aí eu acho que agora a 
gente consegue ter os objetivos mais claro 
né. Para gente, a gente estava precisando 
de funcionário, por exemplo, então eles, 
eles chegaram e foram absorvidos nessa 
rotina né... (A6) 

praticamente eles foram jogados e a 
gente não sabia mesmo como lidar com 
tudo (A6) 
’’...mas agora ficou mais definido a 
rotina, tá começando a enxergar melhor 
né, tá mais direcionado, né, e aí eu acho 
que agora a gente consegue ter os 
objetivos mais claro... (A6) 

residente, pela falta de 
funcionário e por não 
saber lidar com o 
residente 
Identifica que agora está 
mais direcionado o 
acolhimento do residente 
e que está com os 
objetivos de 
aprendizagem mais 
claros 

Eu acho que a gente está no processo de 
construção. Assim, para mim é tudo. Eu tô a 
três meses né, a minha experiência é muito 
pequenininha. Mas assim, desde que eu 
estou a gente está em processo de 
construção. De ficar mais, de definir melhor, 
tanto rotinas, quanto assim, é, como que se 
fala? Trabalhar junto mesmo né, não ver 
elas também como as residentes. Porque eu 
acho que quando elas chegaram, há 3 anos, 
realmente, eu lembro que a equipe foi muito 
resistente, eu acho que tinha aquela 
confusão se eram estagiários, se não eram. 
No começo elas não podiam andar 
sozinhas, não pode fazer as coisas, “gente 
então, para quê?” Então a gente ficou meio 
assustada né e depois foi tudo clareando. E 
agora, eu acho que a gente está no 
processo de melhorar. Na nutrição eu vou 
falar coisas específicas, a gente tá 
montando protocolos, que não sei, em 25 
anos, nunca teve um protocolo na UTI 
Neonatal e mesmo aqui embaixo, sabe o 
que você vai fazer, isso eu acho que é muito 
importante, porque por exemplo: se sai todo 
mundo e chega uma residente ela já vai 
saber o que tem que fazer, né. E isso a 
gente nunca teve. Assim, o processo que 
entrou a primeira residente do R1, ela tava 
fazendo, a R2 que ensinou o R1 ela estava 
fazendo aí não fomos nem nós. Na primeira 
entrada foi o R2 que ensinou o R1, porque 
era tudo novo. Agora, acho que agora a 
gente está conseguindo visualizar. Esse up 
que deu lá. Deu muito assim, na minha 
visão, eu acho que deu uma porcentagem 
muito acima na qualidade do trabalho na 
UTI neo, então agora a gente está 
conseguindo. Acho que está bem bom. Não 
está ótimo ainda, a gente está nesse 
processo de querer ficar bom. Assim, a 
gente está trabalhando para isso... (A4) 

... a gente está no processo de 
construção. Para mim é tudo (novo), eu 
estou há três meses, a minha 
experiência é muito pequenininha. A 
gente está em processo de construção, 
de definir melhor tanto rotinas, quanto 
trabalhar junto mesmo...(A4) 
... porque eu acho que quando (as 
residentes) chegaram, há 3 anos, 
realmente, eu lembro que a equipe foi 
muito resistente, eu acho que tinha 
aquela confusão se eram estagiários. 
No começo elas não podiam andar 
sozinhas, não pode fazer as coisas, 
“gente então, para quê?” Então a gente 
ficou meio assustada... e depois foi tudo 
clareando, e agora, eu acho que a gente 
está no processo de melhorar... (A4) 
...Na nutrição eu vou falar coisas 
específicas, a gente tá montando 
protocolos, que não sei, em 25 anos, 
nunca teve um protocolo na UTI 
Neonatal e mesmo aqui embaixo, sabe 
o que você vai fazer, isso eu acho que é 
muito importante, porque por exemplo: 
se sai todo mundo e chega uma 
residente, ela já vai saber o que tem que 
fazer, né. E isso a gente nunca teve. 
Assim, o processo que entrou a primeira 
residente do R1, ela tava fazendo, a R2 
que ensinou o R1 ela estava fazendo aí 
não fomos nem nós, na primeira entrada 
foi o R2 que ensinou o R1, porque era 
tudo novo. Agora acho que ... a gente 
está conseguindo visualizar... Esse up 
que deu lá...(A4) 
... na minha visão, eu acho que deu uma 
porcentagem muito acima na qualidade 
do trabalho na UTI neo, então agora a 
gente está conseguindo. Acho que está 
bem bom. Não está ótimo ainda, a gente 
está nesse processo de querer ficar 
bom. Assim, a gente está trabalhando 
para isso... (A4) 

Inserida recentemente na 
Residência, ainda teve 
pouca experiência, ainda 
se vê em processo de 
construção das rotinas e 
do próprio processo de 
trabalhar com as 
residentes 
Identificação da 
dificuldade em diferenciar 
o tratamento entre 
estagiário e residente, 
dando autonomia ou não 
Adaptação da equipe 
frente à saída de 
profissionais 
(aposentadoria) 
Elaboração de protocolos 
e o processo de 
passagem de R2 para R1 
Identificação de melhoria 
da qualidade do trabalho 
frente à adaptação da 
equipe de Nutrição  
 

 

...Não, então, isso... acho que a gente...que 
eu saiba, eu acho que a gente segue, tem 
um protocolo... assim, no primeiro ano eles 
vão construindo a ideia do trabalho...eles 
vão perguntando pra gente, a gente tá 
junto...é...eu acho que é mais ou menos, ...a 

...não... que eu saiba a gente segue, 
tem um protocolo, no primeiro ano eles 
vão construindo a ideia do trabalho, a 
gente vai seguindo o que a coordenação 
passa... (A4) 

Segue o cronograma que 
a coordenação da 
Residência passa e vai 
adaptando na rotina dos 
residentes 
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gente tá seguindo muito o que a A1… O que 
a coordenação da preceptoria nos fala. E na 
prática, a gente acompanha ...é mais o 
que... vem um cronograma para a gente já 
certinho, por mês, onde eles passam... a 
gente mais acompanha e vai se adaptando 
na rotina deles... e juntando…eu acho que é 
um pouco isso (A4) 

...Eu não sei se todo mundo lembra, mas 
quando começou a Residência eu pedi isso. 
Quais eram os objetivos no cenário de 
prática. E eu fui aprendendo que não dava 
naquele momento, né. E eu acho que é 
interessante a gente ver isso, que como 
está movimentando, que eu acho que agora 
para algumas áreas isso está mais claro, 
para outras mais ou menos e tal. E foi a 
partir do que a colega e a Cíntia fizeram na 
fono, né. Eu até fiz esse pedido de novo de 
ver os objetivos de aprendizado dos 
residentes e tal, e dando como o modelo o 
que elas fizeram. E eu acho que é natural, 
acho que aos pouquinhos vai ficando mais 
claro isso, né. E a gente também e pensar o 
quanto isso na avaliação do residente, o 
quanto isso ajuda na avaliação. Eu acho 
que a avaliação é outro ponto, a gente vê 
que a gente manda a avaliação, e demora 
para chegar. Porque acho que é difícil. É até 
um instrumento que a gente está fazendo 
que a gente vê que tem deficiências e que 
precisa melhorar, né. Enfim. Então eu acho 
que, eu fui aprendendo também que 
precisava desse tempo de trabalho, de 
experiência para essas coisas poderem ir 
surgindo (A1) 

... mas quando começou a Residência 
eu pedi isso. Quais eram os objetivos no 
cenário de prática. E eu fui aprendendo 
que não dava naquele momento... (A1) 
...eu acho que é interessante a gente 
ver isso, que como está movimentando, 
que eu acho que agora para algumas 
áreas isso está mais claro, para outras 
mais ou menos e tal ...e foi a partir do 
que a colega e a Cíntia fizeram na 
fono...(A1) 
...Eu até fiz esse pedido de novo de ver 
os objetivos de aprendizado dos 
residentes e tal, e dando como o modelo 
o que elas fizeram... e eu acho que é 
natural, acho que aos pouquinhos vai 
ficando mais claro isso, né. E... a gente 
também e pensar o quanto isso na 
avaliação do residente... (A1) 
...eu acho que, eu fui aprendendo 
também que precisava desse tempo de 
trabalho, de experiência para essas 
coisas poderem ir surgindo (A1) 

Recapitulando que os 
objetivos de 
aprendizagem foram 
solicitados pela 
coordenação no início da 
Residência 
Multiprofissional  
Para algumas equipes 
está mais claro pensar os 
objetivos de 
aprendizagem  
Compreensão da 
coordenação quanto ao 
amadurecimento da 
equipe para pensar os 
objetivos de 
aprendizagem e a 
avaliação do residente 
Reconhecimento da 
importância da 
experiência das equipes 
com os residentes para 
poder pensar os objetivos 
de aprendizagem  

 

Eu posso falar com o chefe né. É uma das 
minhas grandes questões é assim: o 
exemplo que a gente está dando para ele. 
Né, seja no sentido formal: cumprir horário, 
bagunça da sala, né, fazer relatório na 
época certa. Enfim, algumas coisas bem 
formais mesmo, que na instituição a gente 
precisa cumprir. Então, eu acho que a gente 
tem né, e essa geração, todas, esta em 
especial se vira mesmo em falar “olha, se 
vocês não fazem, por que que eu vou 
fazer?” “não precisa”, “nunca ninguém fez!” 
enfim. Então, eu acho que isso é uma 
questão que às vezes, passa muito 
despercebido mesmo. E eu acho que é uma 
coisa complicada. Por outro lado, e mesmo 
essa coisa que a gente falou né, às vezes, 
fica muito parado, não estuda tanto, não se 
renovar. Isso também é algo que, de 
repente, passa também. Outra questão, 
num primeiro momento que a gente teve um 
residente em especial, que ele se 
considerava como funcionário daqui. E a 
gente embarcou. Sem querer a gente 
tratava ele como se ele fosse um funcionário 
novo, e não era, ele era um residente! Tanto 

...uma das minhas grandes questões é 
assim: o exemplo que a gente está 
dando para ele. Né, seja no sentido 
formal: cumprir horário, bagunça da 
sala, né, fazer relatório na época certa... 
Enfim, algumas coisas bem formais 
mesmo, que na instituição a gente 
precisa cumprir... Então, eu acho que a 
gente tem né, e essa geração, todas, 
esta em especial se vira mesmo em 
falar “olha, se vocês não fazem, por que 
que eu vou fazer?” “não precisa”, “nunca 
ninguém fez”, enfim... então eu acho 
que isso é uma questão que às vezes, 
passa muito despercebido mesmo. (A2) 
...e mesmo essa coisa que a gente falou 
né, às vezes, fica muito parado, não 
estuda tanto, não se renovar... Isso 
também é algo que, de repente, passa 
também. (A2) 
...num primeiro momento que a gente 
teve um residente em especial, que ele 
se considerava como funcionário daqui. 
E a gente embarcou. Sem querer a 
gente tratava ele como se ele fosse um 
funcionário novo, e não era, ele era um 

Ensinar pelo exemplo, 
tanto nos aspectos 
formais, quanto na atitude 
frente aos estudos 
 
 
 
 
 
 
Preceptor também como 
exemplo quanto à postura 
frente aos estudos 
Tratamento com o 
residente confusão de 
papeis: funcionário ou 
estudante 
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que houve muitos problemas, ele acabou 
indo embora. O que foi um alívio para muita 
gente(rindo)... Mas então são algumas 
questões aí. Ou seja, que a gente não se 
colocou no papel de profissional, não, não 
se colocou no papel de funcionário, é 
profissional, com certeza, mas ...não o 
colocou no papel de residente, a gente teve 
essa dificuldade e a coisa rodou. Então, 
acho que tem certas coisas que tomar um 
certo cuidado e principalmente com essa 
geração mais nova. Então a gente também 
poder ter esse cuidado com a tal da geração 
y e tal. Porque de fato tem umas 
dificuldades inerentes com essa própria 
relação. Então, são alertas que a gente está 
sempre enfatizando (A2) 

residente! Tanto que houve muitos 
problemas, ele acabou indo embora... o 
que foi um alívio para muita 
gente(rindo)... Mas então são algumas 
questões aí... Ou seja, que a gente não 
se colocou no papel de profissional, 
não, não se colocou no papel de 
funcionário, é profissional, com certeza, 
mas ...não o colocou no papel de 
residente, a gente teve essa dificuldade 
e a coisa rodou. Então, acho que tem 
certas coisas que tomar um certo 
cuidado e principalmente com essa 
geração mais nova... (A2) 

Eu acho interessante isso que a colega está 
falando porque apesar da TO não ter 
residente, que é uma coisa que eu penso 
muito nisso, né ... sempre ter muita cautela 
né. Eu acho isso fundamental né. Porque a 
gente só pode cobrar do outro aquilo que 
você tem para oferecer, se não, você não 
tem como cobrar. No caso da TO que é tão 
pequenininha, a colega falou no começo, eu 
acho que eu não tinha pensado nisso. 
Quando a Residência começou era só eu e 
mais uma profissional. O setor tão pequeno, 
que tem, lógico um trabalho, que tem que 
ter uma coisa mais estruturada. Então isso 
que a colega tá falando, foi uma questão 
que sempre me pegou, o que que a gente 
pode oferecer para quem for acompanhado, 
né. Acho isso bem importante né (A5) 

...a gente só pode cobrar do outro aquilo 
que você tem para oferecer, se não, 
você não tem como cobrar... O setor tão 
pequeno, que.... tem, lógico um 
trabalho, que tem que ter uma coisa 
mais estruturada ... uma questão que 
sempre me pegou, o que que a gente 
pode oferecer para quem for... 
acompanhado (A5) 

O preceptor deve ser 
coerente, só cobrar do 
residente o que é capaz 
de oferecer 

 

Eu costumo focar muito no depois, o que a 
gente pode fazer para que, pensando nesse 
profissional no mercado de trabalho. Como 
é que vai se sair como é que ele vai se 
comportar, como ele vai, se ele vai ter um 
sucesso profissional tanto em relação a 
aquisição de conhecimento, em saber se 
fazer para o serviço, mas também como se 
comportar com os colegas que ele vai 
encontrar aí no mercado, né, eu acho que é 
uma coisa importante e ai, pensando até, 
também de novo, no conflito de geração, tal 
né, a gente se pega muitas vezes falando “a 
na minha época não era assim”... (A7) 

...Eu costumo focar muito no depois, o 
que a gente pode fazer para que, 
pensando nesse profissional no 
mercado de trabalho... (A7) 
...Como é que vai se sair como é que 
ele vai se comportar...como ele vai.... se 
ele vai ter... um sucesso profissional 
tanto em relação a aquisição de 
conhecimento, em saber se fazer para o 
serviço, mas também como se 
comportar ...com os colegas que ele vai 
encontrar aí no mercado, né, eu acho 
que é uma coisa importante e ai, 
pensando até, também de novo, no 
conflito de geração... tal né, a gente se 
pega muitas vezes falando “a na minha 
época não era assim”... (A7) 

Preocupação com o 
egresso no mercado de 
trabalho 
Preocupação com 
relação ao 
comportamento em 
serviço, a partir do 
conflito de geração que 
vivencia no dia a dia 
 

 

É bem interessante isso, até mesmo na 
questão do cuidado, também foi se 
modificando, desde a primeira turma para 
essa, né. Quando você fez a pergunta, eu 
fiz uma retrospectiva de como foi no início, 
quais eram os cuidados que a gente tinha 
com os primeiros residentes quando eles 
chegaram aqui, e quais são os cuidados que 
nós temos hoje. Então, assim, a gente está 
caminhando ainda, né, para chegar numa 

É bem interessante isso, até mesmo na 
questão do cuidado também foi se 
modificando, desde a primeira turma 
para essa. Os cuidados que a gente 
tinha com os primeiros residentes 
quando eles chegaram aqui, e quais são 
os cuidados que nós temos hoje... (A3) 
a gente está caminhando ainda, né, 
para chegar numa medida certa. Nem 
subestimar demais o nosso residente, 

Reflexão quanto aos 
cuidados com os 
residentes da primeira 
turma e a atual 
Busca pelo equilíbrio 
entre a superproteção, 
subestimação e a 
hipervalorização do 
residente 

Balanço no manejo 
da autonomia do 
residente 
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medida certa. Nem subestimar demais o 
nosso residente, nem hipervalorizar demais. 
E é um grande desafio! Porque você tem 
que lidar com as ansiedades dele, o que 
eles vieram buscar aqui da Residência, o 
que a gente pode de fato dar... a eles né, e 
o que o mercado de trabalho espera desse 
profissional lá fora. Então, é um grande 
desafio para a gente chegar na medida 
certa. Então hoje, eu acho que o foco 
principal está sendo exatamente isso. 
Assim, de eles terem alguns modelos, 
porque não dá, como eu falei, eles passam 
com a equipe toda. Mas eles precisam ter 
referência. Isso a gente aprendeu: é igual 
filho(ri)... (A3) 

nem hipervalorizar demais. E é um 
grande desafio!..(A3) 
...Porque você tem que lidar com as 
ansiedades dele, o que eles vieram 
buscar aqui da Residência, o que a 
gente pode de fato dar... a eles né, e o 
que o mercado de trabalho espera 
desse profissional lá fora... (A3) 
...que o foco principal está sendo 
exatamente isso. Assim, de eles terem 
alguns modelos, porque não dá...como 
eu falei, eles passam com a equipe 
toda. Mas eles precisam ter referência. 
Isso a gente aprendeu: é igual 
filho...(A3) 

Cuidado para atender às 
expectativas do residente 
e as necessidades do 
mercado de trabalho 
Cuidado em estabelecer 
referências para 
residentes 

Filho adolescente(ri) (A1) ...Filho adolescente(A1)... 
 

Consideração do 
residente como filho 
adolescente 

 

Têm que ter a referência. Esse cuidado nós 
tivemos. Então, a partir desse ano ficou 
muito mais claro para eles quem são as 
referências deles...na Residência. Isso 
ajudou muito! E também para a equipe. 
Quem são as referências da equipe para 
fazer essa intermediação. Também deu 
mais segurança para equipe. Então, eles 
sabem quem eles vão falar, para quem que 
eles vão. E a gente faz o meio de campo e 
devolve para ambos os lados. Então esse 
está sendo, é o nosso maior cuidado, e a 
gente está vendo assim, um efeito muito 
muito positivo. No início, era assim, nós não 
podemos perder ninguém, então a gente 
superprotegia e supervalorizava o residente, 
e aí a equipe ficava louca da vida, porque às 
vezes a gente fazia coisas que eles não 
concordavam com as atitudes, enquanto 
preceptor de referência... E hoje não. Hoje a 
gente já está conseguindo mesclar isso. 
Então, ter os pontos de referência, que são 
os modelos. Então, assim, quem são os 
modelos (sorrindo) têm que se virar nos 30, 
tem que de fato ser modelos em todos os 
aspectos. Então isso está surtindo efeito 
bem positivo. E outro desafio e outro 
cuidado muito grande é porque é o fato de 
que, é uma Residência Multiprofissional. 
Então, é difícil para a equipe enxergar isso. 
Que não é uma Residência só de 
Fisioterapia em Neonatologia, é uma 
Residência Multiprofissional em 
perinatologia. Né, então assim, agora está 
ficando mais claro. Aí os objetivos também 
ficam mais claros, então esses são os 
principais cuidados atuais, assim a gente tá 
tendo, está vendo surtir alguns efeitos 
positivos. A formação, o treinamento da 
colega fisioterapeuta na preceptoria né, 
ajudou bastante. Então, foi bem legal... (A3) 

...tem que ter referência. Isso ajudou 
muito (os residentes) e também para a 
equipe. Quem são as referências para 
fazer essa intermediação. Também deu 
mais segurança para a equipe. Então, 
eles sabem quem eles vão falar... e a 
gente (coordenação) faz o meio de 
campo e devolve para ambos os lados... 
(A3) 
...no início a gente superprotegia e 
supervalorizava o residente. A equipe 
ficava louca da vida, porque às vezes a 
gente fazia coisas que eles não 
concordavam com as atitudes, enquanto 
preceptor de referência. Hoje a gente já 
está conseguindo mesclar isso... (A3) 
... tem as referências, que são os 
modelos em todos os aspectos modelo. 
Então, assim, quem são os modelos 
(sorrindo) têm que se virar nos 30. 
Então isso está surtindo efeito bem 
positivo... (A3) 
...e outro desafio é o fato de que é uima 
Residência Multiprofissional e não uma 
Residência só de Fisioterapia em 
Neonatologia. É difícil para a equipe 
enxergar isso... (A3) 
... agora está ficando mais claro. Aí, os 
objetivos também ficam mais claros... 
(A3) 
... a formação, o treinamento da colega 
fisioterapeuta. Na preceptoria ajudou 
bastante, foi bem legal... (A3) 

Cuidado em organizar 
referências da equipe 
para os residentes: 
benefício para a equipe e 
para os residentes 
Superproteção inicial com 
os residentes criando 
conflito com a equipe de 
preceptores 
As referências são 
modelos em todos os 
aspectos 
A Residência é 
Multiprofissional e não 
Uniprofissional: 
entendimento trabalhado 
junto com a equipe 
Compreendendo a 
Residência 
Multiprofissional, há 
melhor compreensão dos 
objetivos de 
aprendizagem do 
residente 
Reconhecimento do 
resultado positivo da 
formação em preceptoria 
de um dos profissionais 
da equipe 
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Eu acho que é o exemplo de 
comportamento do profissional, é 
basicamente o que elas falaram (A6) 

Eu acho que é o exemplo de 
comportamento do profissional, é 
basicamente o que elas falaram... (A6) 

Preceptor como exemplo 
do comportamento 
profissional 

 

Saber trabalhar em equipe (A3) Saber trabalhar em equipe (A3) Habilidade de trabalhar 
em equipe 

 

Saber trabalhar no SUS. Exatamente, 
porque uma coisa é você ter uma equipe 
ótima, multiprofissional, e aí até penso no 
modelo médico: ter radiologista, patologista, 
o quimioterapeuta, não sei o quê, mas tem 
todo o dinheiro do mundo. Não dá! a gente 
não tem isso. A gente trabalha no SUS, a 
gente tem pacientes extremamente 
vulneráveis, a gente dá conta justamente da 
vulnerabilidade das pacientes em todos os 
dias e nesse sentido a multiprofissional fica 
muito claro aí né, infelizmente o médico não 
entra tanto aqui neste, aqui, nesta 
instituição, mas na rede entra, mas aqui não 
entra tanto. Mas então a visão da 
vulnerabilidade, é muito aguda, e muda 
tudo...”Ah guarde seu leite na geladeira” 
“mas eu não tenho geladeira doutora” (rsrs) 
“Então guarde em X e Y”. Então tem o foco 
nisso. O respeito pelo próprio trabalho, 
respeito pela instituição e essa questão da 
população que a gente está atendendo aqui, 
que atendendo essa, até consegue 
multiplicar e outras coisas também (A2) 

Saber trabalhar no SUS... a gente 
trabalha no SUS, ... tem pacientes 
extremamente vulneráveis, a gente dá 
conta justamente da vulnerabilidade das 
pacientes em todos os dias... (A2) 
... o respeito pelo próprio trabalho... (A2) 
... respeito pela instituição... (A2) 
 

Habilidade de trabalhar 
no SUS e conhecimento 
do contexto de 
vulnerabilidade das 
pacientes atendidas. 
Responsabilidade e 
respeito pelo trabalho e 
pela instituição 

 

Exatamente…. até é uma fala que eu tenho 
muito com eles é “nossa, como eu gostaria 
de ter tido a oportunidade que vocês estão 
tendo, de estar vendo realmente o paciente 
como um todo” no mais sentido explícito da 
palavra “todo” né. Que é realmente uma 
visão que eles ganham do trabalho deles 
enquanto o paciente internado, e também 
do depois quando o paciente vai de alta, 
preparar essa alta, o paciente lá fora, o que 
ele vai encontrar em termos de recursos, 
que esse paciente vai ter lá fora. Isso é 
fantástico! E isso só o SUS dá. A gente vê lá 
fora na rede privada, que é muito limitado! 
os profissionais não têm essa visão global 
da assistência e o paciente tem que ter 
enquanto paciente internado, de preparar 
esse paciente para alta, lá fora como vai ser 
a vida desse paciente, essa preocupação. 
Então, eu acho isso é fantástico, isso é 
maravilhoso, eu falo muito isso com eles: 
olha, agarre com unhas e dentes. Porque na 
faculdade de vocês não têm, e aqui é uma 
oportunidade única! Que eles têm de ter 
essa troca ...né, dessa globalidade o ser 
humano, então eu acho isso (A3) 

...nossa, como eu gostaria de ter tido a 
oportunidade que vocês estão tendo, de 
estar vendo realmente o paciente como 
um todo... que é realmente uma visão 
que eles ganha do trabalho deles 
enquanto o paciente internado e 
também do depois quando o paciente 
vai de alta, preparar essa alta, o 
paciente lá fora, o que ele vai encontrar 
em termo de recursos que o paciente 
vai ter lá fora... isso é fantástico! Só o 
SUS dá...na rede privada ...é muito 
limitado... os profissionais não têm essa 
visão global da assistência... (A3) 
...paciente tem que ter enquanto 
paciente internado, de preparar esse 
paciente para alta, lá fora como vai ser a 
vida desse paciente, essa preocupação. 
Então, eu acho isso é fantástico, isso é 
maravilhoso, eu falo muito isso com 
eles: olha, agarre com unhas e dentes. 
Porque na faculdade de vocês não têm 
e aqui é uma oportunidade única! Que 
eles têm de ter essa troca ...né, dessa 
globalidade o ser humano, então eu 
acho isso (A3) 

Integralidade do cuidado 
possível vivenciar no 
SUS e na Residência 
Multiprofissional 
 
 
 
 
A Residência 
Multiprofissional dá 
oportunidade para o 
residente acompanhar o 
paciente ao longo de toda 
a internação até o 
seguimento pós-alta, de 
forma global 

 

Eu acho assim, que só para complementar, 
essa coisa do trabalho em rede também, 
essa experiência que a gente tem da 
aproximação com a atenção básica e que 
isso para a instituição foi um ganho...Um 
ganho muito muito grande e a gente está 

... só para complementar, essa coisa do 
trabalho em rede, também, essa 
experiência que a gente tem da 
aproximação com a atenção básica e 
que isso para a instituição foi um 
ganho...(A1) 

Residência 
Multiprofissional 
fomentou uma 
aproximação com a rede 
de atenção básica que 
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aprendendo muito com eles, e vice-versa, 
né. E o trabalho em equipe também, a gente 
já vê que na atenção básica o trabalho mais 
constituído. A gente tem aprendido muito 
com eles e para o residente é engraçado a 
gente pensar... que nas primeiras turmas 
eles ficavam muito bravos, de ter que sair 
do hospital. Mas, aí chegava no final do ano, 
no final do estágio, eles falavam “ai nossa 
foi maravilhoso, super... abriu a minha 
cabeça, tenho outra visão”… e tal 
 (A1) 

...e a gente está aprendendo muito com 
eles (atenção básica) e vice-versa... e o 
trabalho em equipe também, a gente vê 
que na atenção básica o trabalho (está) 
mais constituído...(A1) 
...nas primeiras turmas... eles ficavam 
muito bravos (residentes) de ter que sair 
do hospital. Mas aí chegava no final do 
ano, no final do estágio (nas UBSs) eles 
(residentes) falavam “ai, nossa, foi 
maravilhoso, super, abriu a minha 
cabeça, tenho outra visão”...(A1) 

significou um ganho para 
o paciente e a instituição 
Aprendizado reconhecido 
com a interação com a 
rede de atenção básica 
Processo de 
compreensão e 
reconhecimento da 
integração com a 
Atenção Básica e a 
Residência 
Multiprofissional, tanto 
pela equipe como pelos 
residentes 

E o modelo que a gente estabeleceu aqui do 
r1, de ele ter essa visão da Saúde materna 
até esse bebezinho que ele vai atender lá 
na Unidade Neonatal, também é uma visão 
fantástica, que muitos de nós gostariam de 
ter tido, de se acompanhar esse bebezinho 
desde dentro da barriga da mãe, às vezes, 
né quando essa mãe está internada lá na 
casa da gestante, e depois atender este 
bebê lá na Neo, ou mesmo lá no alojamento 
conjunto né, também eu acho que é um 
modelo bem… bem legal, bem interessante, 
eu acho que a princípio eles não entendem 
muito essa divisão e essa necessidade... 
mas que depois é muito gratificante ouvir 
eles no final falando que foi muito bom (A3) 

... e o modelo que a gente estabeleceu 
aqui, do R1 ter essa visão da Saúde 
Materna até esse bebezinho que ele vai 
atender lá na Unidade Neonatal também 
é uma visão, fantástica, que muitos de 
nós gostariam de ter tido, de 
acompanhara esse bebezinho desde 
dentro da barriga da mãe, às vezes 
quando essa mãe está internada lá na 
Casa da Gestante e depois atender 
esse bebê lá na Neo ou mesmo lá no 
Alojamenteo Conjunto, eu acho um 
modelo bem legal, bem interessante. 
Que a princípio eles não entendem 
muito essa divisão e essa necessidade, 
mas que depois é ,uito gratificante ouvir 
eles no final que foi muito bom... (A3)  

Acompanhamento 
longitudinal/integral do 
paciente pelo residente 
desdo prénatal até o pós 
parto e acompanhamento 
do neonato 

 

Eu acho que é uma oportunidade, porque 
por exemplo, eu ...pelo menos falando e 
acho que a maioria aqui a gente não teve 
essa experiência e poder se preparar para 
cair no mercado de trabalho e assim, vendo 
na prática né o ensino em serviço. Isso 
realmente dá outra perspectiva (A1) 

...a maioria aqui (preceptores)... não 
teve essa experiência de poder se 
preparar para cair no mercado de 
trabalho... vendo na prática, o ensino 
em serviço, isso realmente dá outra 
perspectiva... (A1) 

Vantagem em poder 
realizar a Residência 
para se preparar para o 
mercado de trabalho 

 

E uma coisa legal, estava ouvindo vocês 
falando aqui e eu tava pensando, essa 
coisa... de você ter a oportunidade de 
estudar... a pessoa mais profundamente, 
aquele que vai ser o seu paciente, tal... no 
caso da fono, a gente lida muito, com... a 
gente tem a questão da mãe, o bebê e tal... 
e fica pensando muito: o bebê. E aí, como é 
que faz, qual é o desempenho do bebê, 
mas... uma coisa que eu achei que foi muito 
bacana, foi quando ...quando começou a 
questão, o programa dos livrinhos, tal 
….que começou a trazer um monte de 
coisas de questões da mãe ...que, “nossa 
ela estava aqui na minha frente o tempo 
todo e eu não vi, como assim?” né, então, 
tem uma série de coisas que podem 
interferir sim, na evolução do caso e que às 
vezes você não dá conta, você não percebe. 
Então eu achei que foi muito bacana, e sim, 
de novo, uma relação de aproximação... 
interdisciplinar, porque quem está 
encabeçando muito esta questão é a TO, 

...uma coisa legal... de você ter a 
oportunidade de estudar a pessoa mais 
profundamente aquele que vai ser o seu 
paciente...no caso da fono, a gente lida 
muito com a mãe, o bebê. E fica 
pensando muito o bebê. Como é que 
faz, qual é o desempenho do bebê, mas 
uma coisa que eu achei muito bacana, 
foi quando começou a questão, o 
programa dos livrinhos... que começou a 
trazer um monte de coisas de questões 
da mãe... que, “nossa, ela estava aqui 
na minha frente o tempo todo e eu não 
vi, como assim?”... tem uma série de 
coisas que podem interferir sim na 
evolução do caso e que às vezes você 
não dá conta, você não perebe...eu 
achei que foi muito bacana essa 
aproximação interdisciplinar... quem 
está encabeçado muito essa questão é 
a T.O., né e também tem uma boa parte 
da Psico também... (A7) 

Oportunidade para 
estudar e aprofundar a 
compreensão dos casos, 
mobilizando outras áreas 
e evolução na assistência 
e reconhecimento da 
necessidade da 
integração com outras 
áreas profissionais 
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né, e também tem uma boa parte também 
acho da psico também (A7) 

esse negócio da que a colega fala da 
barriga da mãe da casa da gestante, acho 
que muito para rede... também... eu não 
faço, mas eu vejo muito na sala, eu não 
faço, mas eu vejo muito muitas pessoas 
ligando para rede e para de fato continuar 
esses atendimentos, a mãe vai embora com 
bebê. Mas ela está sendo cuidada, não é 
“Tchau” e foi embora. Acho que isso mudou 
(A5) 
 

...esse negócio (acompanhamento) que 
a colega fala, da barriga da mãe, da 
Casa da Gestante, acho que muito para 
a rede... eu não faço, mas eu vejo muito 
na sala (multi onde ficam preceptores e 
residentes)... vejo muito as pessoas 
ligando para a rede e para de fato 
continuar esses atendimentos, a mãe 
vai embora com o bebê, mas ela está 
sendo cuidada, não é tchau, e foi 
embora, acho que isso mudou...(A5) 

Cuidado no preparo para 
a alta e retorno da mãe e 
bebê para a rede 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Eu acho que na nutrição ele está 
acontecendo bastante ultimamente... 
porque......conforme mudou né, essas 
avaliações ... então, até com os médicos 
mesmo.... Então eu vejo, que muitas vezes 
elas descem... então o médico, antes de 
prescrever até um módulo alimentar de 
proteína. Enfim, qualquer que seja, eles 
estão pedindo a avaliação das nutricionistas. 
Eu acho que como eu não acompanho muito 
lá em cima, eu não sei quanto, com o fisio, 
com o fono, isso eu não sei. Mas eu sei que 
com médico melhorou muito. E tem médico 
que espera a avaliação nossa, para 
determinar ali o que que ele vai colocar na 
prescrição, então esse trabalho em equipe. 
Mas acredito que não seja só com o 
médico...acho que são todas as áreas ...acho 
que tá bem ...Está bom lá em cima na UTI 
neo (A4) 

... acho que na Nutrição ele (trabalho em 
equipe) está acontecendo bastante 
ultimamente... mudou essas avaliações... 
o médico antes de prescrever ... um 
módulo alimentar de proteína... eles 
estão pedindo a avaliação das 
nutricionistas... mas eu sei que com o 
médico melhorou muito... está bom lá em 
cima na UTI neo... (A4) 

Percepção de melhoria 
no trabalho em equipe 
do médico com as 
nutricionistas, a partir 
da mudança nos 
protocolos de avaliação 

 

Acho que só pra complementar, vou dar um 
exemplo recente que a gente teve foi daquela 
discussão que a gente fez fono, nutri e 
médico em relação ao espessante. Que foi 
muito bom (A1) 

Acho que só pra complementar, vou dar 
um exemplo recente que a gente teve foi 
daquela discussão que a gente fez fono, 
nutri e médico... em relação ao 
espessante. Que foi muito bom (A1) 

Exemplificando um 
momento de trabalho 
em equipe das áreas de 
fonoaudiologia, nutrição 
e medicina na UTI Neo 

 

Foi muito bom. Foi a discussão do 
espessante. A gente entrou num acordo, em 
comum para o hospital. A fono tem um 
interesse, ela tem o interesse específico da 
área, a nutrição tem outro interesse, nutrir, e 
o médico queria cobrar a alta do bebê. Ele 
tem que sair mamando, então a fono tinha 
que fazer milagres com o espessante, mas a 
gente conseguiu fazer um acordo, foi bem 
bacana mesmo... (A4) 

Foi muito bom. Foi a discussão do 
espessante. A gente entrou num acordo, 
em comum para o hospital. A fono tem 
um interesse, ela tem o interesse 
específico da área, a nutrição tem outro 
interesse, nutrir, e o médico queria 
cobrar a alta do bebê. Ele tem que sair 
mamando, então a fono tinha que fazer 
milagres com o espessante, mas a gente 
conseguiu fazer um acordo, foi bem 
bacana mesmo... (A4) 

Exemplificando um 
momento de trabalho 
em equipe das áreas de 
fonoaudiologia, nutrição 
e medicina na UTI Neo 
– Entrou-se em acordo, 
ouvindo-se as partes 

 

E aí trouxe muita informação nova também... 
é o que você tá falando, a gente está com 
uma visão... tem um objetivo ali e tem que 
fazer alguma coisa. Mas, quando vocês vem 
falando da parte nutricional daquele 
espessante, do leite (faz expressão facial de 
espanto)….”ah…” a e entra junto com o 
médico né...Você abre, abre o pensamento, 
abre o horizonte da coisa. Eu acho que foi 
muito bacana. Eu acho que a gente tem aí 
um monte de exemplos né, essa questão dos 
livros, do trabalho dos grupos de orientação, 
que os residentes estão passando também 
né…eu acho que eles aprendem muito... (A7) 

...E aí trouxe muita informação nova 
também, por a gente... é o que você tá 
falando... a gente está com uma visão 
em uma... tem um objetivo ali e tem que 
fazer alguma coisa... mas, quando vocês 
vem falando da parte nutricional daquele 
espessante, do leite (faz expressão facial 
de espanto)….”ah…” a e entra junto com 
o médico né...Você abre, abre o 
pensamento, abre o horizonte da 
coisa…(A7) 
... eu acho que foi muito bacana... eu 
acho que a gente tem aí um monte de 
exemplos né, essa questão dos livros, do 
trabalho dos grupos de orientação, que 
os residentes estão passando também 
né. é…eu acho que... eles aprendem 
muito... (A7) 

Confirmando a 
importância da 
discussão e 
compreensão dos 
objetivos de cada área 
frente ao tratamento do 
paciente 
 
 
 
Outro exemplo de 
acolhimento e trabalho 
multiprofissional 

 

Você tá falando dos livros né, teve um 
residente de medicina que perguntou 
livrinhos para mim. Porque uma mãe... vai 
ampliando né... e aí é isso, eu acho que 
conforme vai acontecendo o trabalho, o 

... você tá falando dos livros, né, teve um 
residentes de medicina que perguntou 
dos livrinhos para mim, porque uma 
mãe... vai ampliando, né... 

Divulgação dos 
trabalhos realizados a 
partir de relatos de 
pacientes e interesse 

 



APÊNDICES |  209 

 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA SUBCATEGORIA 

movimento vai sendo natural ...de 
aproximação... ele foi conversar com a (...), e 
tal, o interesse dele, que ele notou isso, que 
o livrinho é um instrumento facilitador... dele 
próprio conhecer a pessoa que ele foi 
trabalhando... foi bem bacana a conversa... 
eu acho que isso que estou falando conforme 
vai acontecendo o trabalho... (A5) 

... conforme vai acontecendo o trabalho, 
o movimento vai sendo natural de 
aproximação (de residentes de outras 
áreas)...(A5) 
...ele (residente médico) notou que o 
livrinho é um instrumento facilitador, dele 
próprio conhecer a pessoa que ele foi 
trabalhando... 
... estou falando que conforme vai 
acontecendo o trabalho (o trabalho em 
equipe vai acontecendo....)... (A5) 

des residente médico 
pelos mesmos 
O desenvolvimento do 
próprio trabalho 
desperta o interesse de 
outras áreas para se 
aproximarem 

O livrinho, só para explicar, é um diário que a 
mãe que tem o bebê lá na UTI neonatal, que 
se ela quiser, ela faz o diário, e é 
interessante que é num grupo, então tem 
uma interação entre as mães também (A1) 

O livrinho, só para explicar, é um diário 
que a mãe que tem o bebê lá na UTI 
neonatal, que se ela quiser, ela faz o 
diário, e é interessante que é num grupo, 
então tem uma interação entre as mães 
também...(A1) 

Contextualizando o que 
é o livrinho e a 
dinâmica de grupo 
trabalhada com a 
interação das mães 

COLETIVO/GRUP
O 

É interessante que é em grupo. A mãe vai 
contando sua história com imagens (A5) 

É interessante que é em grupo. A mãe 
vai contando sua história com imagens... 
(A5) 

Caracterizando como é 
o trabalho do livrinho 

COLETIVO/GRUP
O 

...com imagens e é interessante que é em 
grupo, então tem uma interação entre as 
mães interação com a equipe e é realmente 
um trabalho que passou a ser da Residência 
com a TO, e as residentes se envolveram, 
que começou com a psicologia, acho que 
convidaram a TO…. foi bem…E virou um 
trabalho institucional (A1) 

...com imagens e é interessante que é 
em grupo, então tem uma interação entre 
as mães interação com a equipe e é 
realmente um trabalho que passou a ser 
da Residência com a TO, e as residentes 
se envolveram, que começou com a 
psicologia, acho que convidaram a TO…. 
foi bem… E virou um trabalho 
institucional... (A1) 

Um trabalho que iniciou 
com as residentes de 
psicologia e a 
preceptora TO e virou 
um trabalho 
institucional 

 

Trabalho institucional multi (A2) Trabalho institucional multi (A2) Trabalho institucional 
multiprofissional 

 

Uma outra coisa que eu lembrei é que a 
gente está tendo... A maternidade não para... 
E uma coisa que a gente tem visto, é que são 
casos ...complicados! E diferentes, aí do que 
a gente está acostumado... Aí... E que… 
realmente, faz com que a gente vá buscar... 
Outros atendimentos, outros né... Então, 
quando eu fico pensando nesses casos por 
exemplo mais crônicos, a gente tem um bate-
bola bem bom com a fisioterapia “ah dá para 
você então de trabalhar um pouquinho, 
depois eu entro, tal?” Isso há algum tempo 
atrás não tinha, não acontecia muito, era 
mais difícil... Enfim de acontecer... Sei lá... 
Não sei nem porque... a gente não ia...ou os 
casos, os casos não apareciam…. Mas está 
tendo muito mais agora. Isso também é bem 
bacana. Isso tem sido bem bacana para a 
gente também (A7) 

Uma outra coisa que eu lembrei é que a 
gente está tendo... A maternidade não 
para... E uma coisa que a gente tem 
visto, é que são casos ...complicados! E 
diferentes, aí do que a gente está 
acostumado... Aí... E que… realmente, 
faz com que a gente vá buscar... Outros 
atendimentos, outros né... Então, quando 
eu fico pensando nesses casos, por 
exemplo, mais crônicos, a gente tem um 
bate-bola bem bom com a fisioterapia 
“ah dá para você então de trabalhar um 
pouquinho, depois eu entro, tal?” Isso há 
algum tempo atrás não tinha, não 
acontecia muito, era mais difícil... Enfim 
de acontecer... Sei lá... Não sei nem 
porque... a gente não ia...ou os casos, os 
casos não apareciam…. Mas está tendo 
muito mais agora. Isso também é bem 
bacana. Isso tem sido bem bacana para 
a gente também...(A7) 

A complexidade dos 
casos atendidos 
demandam um trabalho 
em equipe para melhor 
assistência 

 

Eu acho que assim... A gente tem...o trabalho 
em equipe, a acho que pra todos nós tem 
claro da riqueza e da importância, só que 
nem sempre no dia a dia, a gente consegue 
fazer com que isso aconteça, até porque, 
historicamente, se a gente for parar para 
pensar, a instituição cresceu ...muito, de uma 
forma muito rápida, né. o número, o volume 
de pacientes que a gente atendia quando a 

... eu acho que a gente tem o trabalho 
em equipe,...para todos nós tem claro da 
riqueza e da importância, só que nem 
sempre no dia a dia a gente consegue 
fazer com que isso aconteça, até porque, 
historicamente, se a gente for parar para 
pensar, a instituição cresceu muito, de 
uma forma muito rápida, o número, o 
volume de pacientes que a gente atendia 

Reconhecimento da 
importância do trabalho 
em equipe 
Particularidades da 
assistência: aumento 
da demanda após a 
expansão de leitos, 
sem a expansão da 
equipe 
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gente chegou e que a gente atende hoje é 
infinitamente maior...principalmente, lá na 
Unidade Neonatal principalmente, quando eu 
cheguei aqui tínhamos 4 salas, hoje nós 
temos 10… Então assim, ...às vezes, na 
rotina do dia a dia, a gente não consegue 
efetivamente fazer aquilo que a gente 
acredita, acho isso muito bom. Acho que 
mesmo aqueles que aqui recém chegaram, 
acho que a gente conseguiu passar isso para 
eles, da importância da equipe multi, muitos 
deles vieram de experiência de rede privada, 
que não tinha o suporte multiprofissional que 
tem aqui, né, então, isso é muito legal, a 
gente conseguiu manter isso.. E... Mas 
efetivamente... Falando pela fisio, até eu 
pegando um pouco da fala da... da colega... 
ainda não acontece da maneira como a gente 
gostaria, que realmente acontecesse... uma 
troca maior. O que a gente consegue fazer,... 
porque a gente tem que fazer aquilo que a 
gente pode, por exemplo na fisio, a gente 
estabeleceu que o residente vai acompanhar 
um caso: da hora que o bebê nasce até a 
hora do desfecho final do bebê, seja o óbito 
ou a alta para casa. E este caso, ele vai de 
fato...procurar discutir com a equipe médica, 
discutir, interagir com... as necessidades que 
aquele paciente dele tiver, com a 
enfermagem, com a Psicologia, serviço 
social, para de fato ele tenha essa 
experiência ...de troca interdisciplinar, né…. 
e…. é uma coisa que….pelo menos do ponto 
de vista didático, funciona. Então a gente vê 
que é possível. É possível... a gente ainda 
precisa... trabalhar isso de uma maneira mais 
ampliada, mas em alguns casos a gente já 
consegue, a gente já tem os frutos aí de 
alguns projetos...Então, no futuro quem sabe 
né, a gente consiga realmente isso 
generalizar, para todos os pacientes 
internados. A gente vê muito na dinâmica da 
enfermagem, o quanto que isso é difícil, às 
vezes na rotina do dia a dia, né mas alguns 
casos pontualmente, a gente já consegue 
fazer... então, “Puxa que bom, né”... então 
isso mostra que é possível! (A3) 

quando a gente chegou e que a gente 
atende hoje é infinitamente maior, 
principalmente na Unidade neonatal, 
quando eu cheguei aqui tínhamos 4 
salas, hoje nós temos 10... (A3) 
...acho que aqueles que aqui recém 
chegaram (profissionais preceptores)a 
gente conseguiu passar isso para eles, 
da importância da equipe multi... (A3) 
...muitos deles vieram de experiência de 
rede privada, que não tinha o suporte 
multiprofissional que tem aqui, né, então, 
isso é muito legal, a gente conseguiu 
manter isso... (A3) 
... mas efetivamente falando pela fisio... 
ainda não acontece da maneira como a 
gente gostaria que realmente 
acontecesse uma troca maior... (A3) 
...o que a gente consegue fazer... a 
gente estabeleceu que o residente vai 
acompanhar um caso da hora que o 
bebê nasce até a hora do desfecho final 
do bebê, seja óbito ou a alta para casa. 
E este caso, ele vai de fato procurar 
discutir com a equipe médica, discutir, 
interagir com as necessidades que 
aquele paciente dele tiver, com a 
enfermagem, com a psicologia, serviço 
social, para de fato ele tenha essa 
experiência, de troca interdiscipinar... é 
uma coisa que pelo menos do ponto de 
vista didático, funciona e ...a gente vê 
que é possível e a gente precisa 
trabalhar isso de uma maneira mais 
ampliada, mas em alguns casos, a gente 
já consegue... (A3) 
...no futuro, quem sabe, a gente consiga 
realmente isso (a discussão com a 
equipe) generalizar para todos os 
pacientes internados... a gente vê a 
dinâmica da enfermagem, o quanto que 
isso é difícil, às vezes na rotina do dia a 
dia, mas alguns casos pontualmente a 
gente já consegue fazer... (A3) 

 
 
 
Acolhimento dos novos 
profissionais sem 
experiência no SUS, 
valorizando o trabalho 
da equipe 
multiprofissional 
 
Reconhecimento de 
que na fisioterapia 
ainda não ocorre o 
trabalho em equipe da 
forma idealizada 
Proposta para residente 
acompanhar 
longitudinalmente um 
caso discutindo com a 
equipe 
 
 
 
 
 
 
Intenção de ampliar a 
discussão de casos 
para todos os casos, 
não apenas 
pontualmente 
 
 
 
 
 

Mais do que é possível, eu acho que a gente 
não pode desprezar a menor raizinha da 
educação em saúde. Essa história, dos 
grupos de altas, que que antigamente 
chamava de alta e que agora está passando 
por uma transformação, está se constituindo 
um outro, outro tipo de grupo... No outro tipo 
de... Enfim... Com as pacientes, e os 
residentes entrando nessas coisas. Então, 
devagarzinho as coisas estão entrando né, e 
na instituição também, é gozado, na ...área 
da ginecologia, é o tal da evolução 
multiprofissional. Que então por enquanto é 
uma coisa no papel! No papel, vai ter um 
papel de evolução multiprofissional. Em que 
cada categoria vai escrever lá, um resumo, 
de algumas questões, então vai ser um meio 

...Mais do que é possível, eu acho que a 
gente não pode desprezar a menor 
raizinha da educação em saúde. Essa 
história, dos grupos de altas, que 
antigamente chamava de alta e que 
agora está passando por uma 
transformação, está se constituindo um 
outro, outro tipo de grupo...Com as 
pacientes, e os residentes entrando 
nessas coisas... (A2) 
...Então, devagarzinho as coisas estão 
entrando né, e na instituição também, é 
gozado, na ...área da ginecologia, é o tal 
da evolução multiprofissional. Que então 
por enquanto é uma coisa no papel! No 
papel, vai ter um papel de evolução 
multiprofissional. Em que cada categoria 

Valorização das ações 
de Educação em 
Saúde, como os grupos 
de orientação 
 
 
Identificação de 
facilidade em construir 
um trabalho em equipe 
em outras áreas 
assistenciais, com 
outros instrumentos, 
por exemplo, a 
anotação em prontuário 
(evolução 
multiprofissional) 
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de comunicação, um meio de registro, claro, 
no prontuário é um registro, mas também é 
um meio de comunicação. Coisa que, é que 
até bom que seja no papel, porque olha “eu 
mandei a enfermeira já tirar o curativo, ela 
não tirou”, não tá aqui nesse lugar, neste 
espaço…. Então também é uma tentativa da 
instituição, de dar conta em outros espaços. 
É tosco, é pequenininho mas está... Tá no 
caminho...quem sabe um dia a coisa funcione 
de outra forma... Mas está indo. Mas o 
livrinho, nesse caso está dando de 10 a 0, 
primeiro porque é da própria Residência 
Multiprofissional, e de fato está ficando cada 
vez mais multiprofissional... Essa questão 
dessa discussão... A nossa categoria, 
psicologia e serviço social (olhando para as 
colegas)... É mesmo... Não tem ninguém do 
serviço social aqui…. Olha o ato falho! Agora 
que eu notei que não tenho serviço social 
aqui... Enfim, já tem uma integração maior 
inclusive com a rede, e tal, mas a gente 
também está aprendendo a ter esse trânsito 
melhor com outras áreas... Ficava sempre 
ainda muito no foco né, aquela paciente... 
Agora está bem mais dinâmica mesmo, né 
(A2) 

vai escrever lá, um resumo, de algumas 
questões, então vai ser um meio de 
comunicação, um meio de registro, claro, 
no prontuário é um registro, mas também 
é um meio de comunicação. Coisa que, é 
que até bom que seja no papel, porque 
olha “eu mandei a enfermeira já tirar o 
curativo, ela não tirou”, não tá aqui nesse 
lugar, neste espaço…. Então também é 
uma tentativa da instituição, de dar conta 
em outros espaços. É tosco, é 
pequenininho mas está... Tá no 
caminho...quem sabe um dia a coisa 
funcione de outra forma... Mas está 
indo... (A2) 
..Mas o livrinho, nesse caso está dando 
de 10 a 0, primeiro porque é da própria 
Residência Multiprofissional, e de fato 
está ficando cada vez mais 
multiprofissional... Essa questão dessa 
discussão... A nossa categoria, 
psicologia e serviço social... (A2)  
...Enfim, já tem uma integração maior 
inclusive com a rede, e tal, mas a gente 
também está aprendendo a ter esse 
trânsito melhor com outras áreas... 
Ficava sempre ainda muito no foco né, 
aquela paciente... Agora está bem mais 
dinâmica mesmo... (A2) 

 
 
 
 
 
 
Identificação de maior 
integração da equipe no 
projeto “livrinho”, 
realizado com preceptor 
TO e residentes multi 
 
Identificação de maior 
integração com a rede 
básica de saúde, 
também proporcionada 
pela Residência 
Multiprofissional 
 
 
 

Você está falando... bem antigamente...eu 
saí, né, fiquei um tempão e tal... acho que 
antes não tinha demanda que tem hoje, 
mudou muito a população, então, 
antigamente, uma que estivesse uma que 
tivesse uma questão que chamasse mais 
atenção, então todo mundo ficava cercando 
aquela pessoa e hoje em dia é ao contrário 
(A5) 

Você está falando... bem 
antigamente...eu saí, né, fiquei um 
tempão e tal... acho que antes não tinha 
demanda que tem hoje, mudou muito a 
população, então, antigamente, uma que 
estivesse uma que tivesse uma questão 
que chamasse mais atenção, então todo 
mundo ficava cercando aquela pessoa e 
hoje em dia é ao contrário (A5) 

Identificação de que a 
demanda dos pacientes 
mudou: antigamente 
eram poucos os casos 
que demandavam uma 
maior mobilização e 
discussão em equipe 

 

Eu acho que assim uma outra coisa 
importante... com a questão pedagógica da 
Residência, que a gente foi aprendendo 
também... uma coisa que me preocupava 
muito era assim...é uma linguagem em 
comum para a gente poder discutir casos de 
forma multiprofissional, né... porque a gente 
vem de uma formação uniprofissional 
também,... e isso é um entrave né... então, a 
gente aprendeu com pessoal da atenção 
básica e com o curso de preceptoria que a 
gente fez. O PTS, programa terapêutico 
singular, eu acho que também é uma 
construção interessante, que a gente está 
fazendo com os residentes, né... R1 e depois 
R2 discutindo os casos, e que agora... a 
gente está no momento assim...a gente está 
vendo multiplicar isso... em outros espaços 
discutir o caso, né. Porque a gente tinha uma 
coisa muito ligada só a rede os residentes 
fazerem essa discussão, né, que a gente 
tentou fazer uma aproximação com a 
Residência Médica mas foi um desastre, não 
deu certo, mas enfim, continuamos... mas daí 
a gente viu que nasceu na ...sala multi, né... 

Eu acho que assim uma outra coisa 
importante... com a questão pedagógica 
da Residência, que a gente foi 
aprendendo também... uma coisa que 
me preocupava muito era assim...é uma 
linguagem em comum para a gente 
poder discutir casos de forma 
multiprofissional, né... porque a gente 
vem de uma formação uniprofissional 
também,... e isso é um entrave né... 
então, a gente aprendeu com pessoal da 
atenção básica e com o curso de 
preceptoria que a gente fez... (A1) 
...O PTS, programa terapêutico singular, 
eu acho que também é uma construção 
interessante, que a gente está fazendo 
com os residentes, né... R1 e depois R2 
discutindo os casos, e que agora... a 
gente está no momento assim...a gente 
está vendo multiplicar isso... em outros 
espaços discutir o caso, né. Porque a 
gente tinha uma coisa muito ligada só a 
rede, os residentes fazerem essa 
discussão... (A1) 

Identificando a busca 
de uma linguagem 
comum para a 
discussão multi 
 
 
 
 
 
 
Identificando que a 
construção do PTS é 
uma estratégia que 
pode aproximar as 
áreas a pensarem o 
caso de forma mais 
integrada 
 
 
 
 
 
Relato de tentativa 
frustrada de fazer a 
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a discussão de caso. E daí começou o 
mesmo caso às vezes ser discutido em 
vários espaços, né, e que eu acho que foi um 
movimento natural muito interessante...tá 
florescendo, que está ajudando nessa coisa 
da linguagem também... como é que a gente 
vai... fazer uma com... construção de falar do 
caso de uma forma multiprofissional... 
multidisciplinar (A1) 

... que a gente tentou fazer uma 
aproximação com a Residência Médica 
mas foi um desastre, não deu certo, mas 
enfim, continuamos... (A1) 
...mas daí a gente viu que nasceu na 
...sala multi, né... a discussão de caso. E 
daí começou o mesmo caso às vezes ser 
discutido em vários espaços, né, e que 
eu acho que foi um movimento natural 
muito interessante...tá florescendo, que 
está ajudando nessa coisa da linguagem 
também... como é que a gente vai... 
fazer uma com... construção de falar do 
caso de uma forma multiprofissional... 
multidisciplinar (A1) 

discussão do PTS com 
a Residência Médica 
Reconhecimento de 
que a discussão de 
casos com os 
residentes propicia 
maior aproximação na 
equipe 
 

Eu acho que ainda o grande desafio é 
integrar o médico nessa equipe 
multiprofissional(ri). Eu acho...ainda é o 
nosso grande desafio...talvez a nutrição, 
fono... eu estava pensando... não sei se na 
psicologia acontece também... mas por conta 
do domínio, né... então assim, às vezes são 
áreas de pouco domínio do médico. Já a 
enfermagem e a fisio é muito mais 
complicado, porque...às vezes... a gente 
esbarra com a questão do domínio do 
conhecimento né, então assim... eles ainda 
têm uma dificuldade muito grande de 
interagir... de entender que nós também 
dominamos... a área da patologia, a 
área....(A3) 

Eu acho que ainda o grande desafio é 
integrar o médico nessa equipe 
multiprofissional(ri). Eu acho...ainda é o 
nosso grande desafio...talvez a nutrição, 
fono... eu estava pensando... não sei se 
na psicologia acontece também... mas 
por conta do domínio, né... então assim, 
às vezes são áreas de pouco domínio do 
médico. Já a enfermagem e a fisio é 
muito mais complicado, porque...às 
vezes... a gente esbarra com a questão 
do domínio do conhecimento né, então 
assim... eles ainda têm uma dificuldade 
muito grande de interagir... de entender 
que nós também dominamos... a área da 
patologia, a área....(A3) 

Identificação de que a 
dificuldade na 
integração da equipe 
multiprofissional com 
equipe médica seja 
devido ao domínio do 
conhecimento, que 
possui maior 
intersecção com a 
enfermagem e a 
fisioterapia, enquanto 
que nas outras áreas, o 
domínio do 
conhecimento médico é 
mais restrito 
(específico) 

 

Eles confundem domínio com mando, linha 
de mando (A2) 

Eles confundem domínio com mando, 
linha de mando (A2) 

Diferenciação de 
domínio e mando, uma 
das possíveis causas 
da dificuldade de 
integração com equipe 
médica 

 

Isso...exatamente... então às vezes a gente 
tem um entrave muito grande, dificuldade 
muito grande de haver uma discussão... Não 
vou generalizar, existem algumas equipes 
que fluem muito, de uma maneira muito 
tranquila…. Mas... a gente ainda tem 
algumas dificuldades aqui por conta dessa 
falta de entendimento, de discernimento do 
que é domínio e do que é mando... 
entendeu... da área de conhecimento, 
então... às vezes, frustra!... a gente bate... e 
aí isso tá sendo um desafio para a gente... 
lidar com a frustração com o nosso 
residente... entendeu, porque...ele vem com 
tanta coisa... para trocar, para dar ... que 
ele... sente um... paredão (rindo) (A3) 

Isso ...exatamente... então às vezes a 
gente tem um entrave muito grande, 
dificuldade muito grande de haver uma 
discussão... Não vou generalizar, 
existem algumas equipes que fluem 
muito, de uma maneira muito tranquila…. 
Mas... a gente ainda tem algumas 
dificuldades aqui por conta dessa falta de 
entendimento, de discernimento do que é 
domínio e do que é mando... entendeu... 
da área de conhecimento, então... às 
vezes, frustra!... a gente bate... e aí isso 
tá sendo um desafio para a gente... lidar 
com a frustração com o nosso 
residente... entendeu, porque...ele vem 
com tanta coisa... para trocar, para dar ... 
que ele... sente um... paredão (rindo) 
(A3) 

Relato de dificuldade 
em estabelecer 
discussão com algumas 
equipes médicas devido 
ao conflito entre 
compreender a área de 
domínio e a área de 
mando (o mando é da 
equipe médica, por 
exemplo, na prescrição 
dos tratamentos, o 
domínio de 
conhecimento é comum 
a algumas áreas como 
fisioterapia e 
enfermagem 

 

É uma coisa que perpetua né, porque quando 
a gente estudava a gente sentia a mesma 
coisa né, e a gente vê que continua... até 
quando vem o residente médico te perguntar 
você até assusta né(ri)... mas é uma coisa 
que perpetua... não sei, acho que é uma 
cultura né (A5) 

É uma coisa que perpetua né, porque 
quando a gente estudava a gente sentia 
a mesma coisa né, e a gente vê que 
continua... até quando vem o residente 
médico te perguntar você até assusta 
né(ri)... mas é uma coisa que perpetua... 
não sei, acho que é uma cultura né (A5) 

Reconhecimento de 
que este é um conflito 
antigo, desde a época 
de graduação de 
profissionais antigos, 
que se perpetua, e 
quando há a 
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aproximação médica, a 
equipe multiprofissional 
até se assusta 

... A gente sempre trabalhou na equipe, não 
necessariamente em equipe. Todos nós, né, 
todos os setores, todos os espaços, só que 
era... era uma convivência com outros 
profissionais, no nosso caso multi, por coisas 
da instituição, acabaram favorecendo o 
convívio humano, que foi o fato da gente ter 
sido jogado... Primeiro numa sala lá, uma 
saleta e quase não cabia (ri)... E aí, “vamos 
juntar? vamos juntar nossos trapinhos?”, e aí 
abaixamos a parede e aí a nossa sala 
aumentou: era o serviço social, a psicologia 
e, a Vera, que era a fono. Depois, por outras 
circunstâncias a gente acabou sendo jogado 
para outra sala e ficou uma sala onde de fato 
a convivência ficou muito mais ….intensa. E 
agora, com a Residência, então deu-se esse 
passo adiante de discussão de casos 
mesmos. Eles acabaram facilitando, sendo o 
meio pelo qual a gente passou a discutir mais 
os casos. Dentro de cada grupo, dentro de 
alguns programas a gente até fazia um 
pouco, mas não se compara com o que 
existe hoje, né. Então, hoje, realmente não, 
antes a gente trabalhava na equipe e agora a 
gente está começando... a trabalhar em 
equipe. Isso é muito interessante. (A2) 

... A gente sempre trabalhou na equipe, 
não necessariamente em equipe. Todos 
nós, né, todos os setores, todos os 
espaços, só que era... era uma 
convivência com outros profissionais, no 
nosso caso multi, por coisas da 
instituição, acabaram favorecendo o 
convívio humano (A2) 
...no nosso caso multi, por coisas da 
instituição, acabaram favorecendo o 
convívio humano, que foi o fato da gente 
ter sido jogado... Primeiro numa sala lá, 
uma saleta e quase não cabia (ri)... E aí, 
“vamos juntar? vamos juntar nossos 
trapinhos?”, e aí abaixamos a parede e 
aí a nossa sala aumentou: era o serviço 
social, a psicologia e, a Vera, que era a 
fono. Depois, por outras circunstâncias a 
gente acabou sendo jogado para outra 
sala e ficou uma sala onde de fato a 
convivência ficou muito mais 
….intensa(A2) 
...com a Residência, então deu-se esse 
passo adiante de discussão de casos 
mesmos. Eles acabaram facilitando, 
sendo o meio pelo qual a gente passou a 
discutir mais os casos. Dentro de cada 
grupo, dentro de alguns programas a 
gente até fazia um pouco, mas não se 
compara com o que existe hoje (A2) 
...antes a gente trabalhava na equipe e 
agora a gente está começando... a 
trabalhar em equipe. Isso é muito 
interessante. (A2) 

Diferenciação do 
trabalho em equipe 
(integração) e na 
equipe (agrupamento) 
 
 
Circunstâncias da 
instituição favoreceram 
maior contato da equipe 
multiprofissional 
 
 
 
 
 
 
A Residência promove 
maior discussão dos 
casos 
Reconhecimento da 
mudança da 
configuração do 
trabalho em equipe 
(com mais integração) e 
na equipe(fragmentado) 

 

Até por conta deles serem jovens, de eles 
serem uns ETs dentro de uma instituição já 
formada, eles se uniram. Desde a primeira 
turma, e aí ao se unir, eles trabalhavam muito 
mais facilmente em equipe, até por conta das 
várias características, experiência da rede... 
então acho que eles, de repente eles 
trouxeram algumas formas de trabalhar em 
equipe que a gente aprendeu com eles. Acho 
que foi um movimento duplo aí, eles fazendo 
isso e a gente aproveitando também para o 
nosso serviço, para o nosso foco... aí da ideia 
do que a gente achava que era correto do 
jeito como funciona, foi bem ... dinâmico, aí 
acho que tem essa visão mais talvez... talvez 
se a gente fosse até perguntar, talvez eles 
não conseguissem falar com uma certa 
clareza. Mas eles têm uma visão muito mais 
de equipe do que a gente. Num primeiro 
momento, muito mais fácil... é, não uma 
visão, mas flui muito mais fácil para eles do 
que fluía para a gente... o que a gente pode 
trazer para a gente também... foi muito bom, 
uma boa coisa (A2) 

... Até por conta deles serem jovens, de 
eles serem uns ETs dentro de uma 
instituição já formada, eles se uniram. 
Desde a primeira turma, e aí ao se unir, 
eles trabalhavam muito mais facilmente 
em equipe, até por conta das várias 
características, experiência da rede... 
então acho que eles, de repente eles 
trouxeram algumas formas de trabalhar 
em equipe que a gente aprendeu com 
eles...(A2) 
...aí acho que tem essa visão mais 
talvez... talvez se a gente fosse até 
perguntar, talvez eles (os residentes) não 
conseguissem falar com uma certa 
clareza. Mas eles têm uma visão muito 
mais de equipe do que a gente. Num 
primeiro momento, muito mais fácil... é, 
não uma visão, mas flui muito mais fácil 
para eles do que fluía para a gente... o 
que a gente pode trazer para a gente 
também... foi muito bom, uma boa coisa 
(A2)... 

Reconhece a união 
entre os residentes e a 
consequente facilidade 
de trabalhar em equipe, 
potencializadas pelas 
experiências na Rede 
 
 
 
 
Aprendizado dos 
preceptores com os 
residentes em relação 
ao trabalho em equipe 

 

Ah, eu acho eles são bem inseridos nas 
equipes, eu vejo eles conversando com o 

... eu acho eles são bem inseridos nas 
equipes, eu vejo eles conversando com o 

A união entre os 
residentes auxilia na 
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pessoal da nutrição, com todo mundo, com 
farmacêuticos, então eu vejo... uma certa 
união. Eu acho que a partir daí você pode... 
é... conversar mais sobre o trabalho... então 
eu acho que é muito mais intenso né... como 
a colega falou, eles ...estão lá da mesma 
geração, com os mesmos pensamentos, as 
mesmas ideias, então é muito mais fácil 
absorver tudo né... então acho que não tem, 
não vejo problema não, eu vejo eles sempre 
unidos, né, porque lá eu vejo o pessoal da 
farmácia lá entrar...da psicologia, de todos, 
do serviço social… (A6) 

pessoal da nutrição, com todo mundo, 
com farmacêuticos... eu vejo... uma certa 
união. Eu acho que a partir daí você 
pode... é... conversar mais sobre o 
trabalho... então eu acho que é muito 
mais intenso... , eles estão lá da mesma 
geração, com os mesmos pensamentos, 
as mesmas ideias, então é muito mais 
fácil absorver tudo né... então acho que 
não tem, não vejo problema não, eu vejo 
eles sempre unidos, né, porque lá eu 
vejo o pessoal da farmácia lá entrar...da 
psicologia, de todos, do serviço social… 
(A6) 

maior discussão dos 
casos e identidade 
entre si por ser da 
mesma geração 

Eu acho que na prática, quando você 
perguntou como que isso é trabalhado, eu 
acho que na prática tem vários exemplos 
(contando nos dedos conforme descreve), lá 
os ...tem a discussão de caso que eles 
aprendem a montar desde o R1 ... que é um 
processo, depois o R2, eu acho isso... 
fantástico, eles têm que apresentar, têm o 
exercício de montar a discussão de caso. O 
projeto do diário que é um outro exemplo 
concreto de interdisciplinaridade e que a 
gente vê lá na Unidade Neonatal acontecer 
entre eles trocando muito (A3) 

... eu acho que na prática tem vários 
exemplos... lá os ...tem a discussão de 
caso que eles aprendem a montar desde 
o R1 ... que é um processo, depois o R2, 
eu acho isso... fantástico, eles têm que 
apresentar, têm o exercício de montar a 
discussão de caso. O projeto do diário 
que é um outro exemplo concreto de 
interdisciplinaridade e que a gente vê lá 
na Unidade Neonatal acontecer entre 
eles trocando muito...(A3) 
 

Exemplos do trabalho 
em equipe na prática: 
discussão de casos, 
projeto do diário 

 

 e isso eu vejo... discutindo e as 
incubadoras...sabe... como é que é isso aqui, 
né, esse alarme, faz você vê né, eles eles 
têm curiosidade (A6) 
 

(Complementando) e isso eu vejo... 
discutindo e as incubadoras...sabe... 
como é que é isso aqui, né, esse alarme, 
faz você vê né, eles eles têm curiosidade 
(A6) 

Identificação dos 
momentos de 
discussão beira leito e a 
curiosidade dos 
residentes 

 

Eu acrescentaria o grupo de alta, que agora 
não é mais alta, que tem outro nome (A1) 
 

Eu acrescentaria o grupo de alta, que 
agora não é mais alta, que tem outro 
nome (A1) 

Exemplo de trabalho 
em equipe: grupo de 
alta 

 

E aí tem a questão da equipe 
interinstitucional que é a rede e a discussão 
de casos com a rede (A2) 

E aí tem a questão da equipe 
interinstitucional que é a rede e a 
discussão de casos com a rede (A2) 

Exemplo de trabalho 
em equipe 
interinstitucional, 
hospital e rede básica 

 

Curriculares (A2) Curriculares (A2) trabalho em equipe 
como parte do currículo 
da RMS 

 

Então são quatro grandes momentos (A3) 
curriculares (A1) 

Então são quatro grandes momentos 
(A3) curriculares (A1) 
 

Identificação dos 
exemplos do trabalho 
em equipe como parte 
do currículo da 
Residência 
Multiprofissional 

 

eu acho que é vantagem é você ver o 
paciente como um todo (A1) 
 

eu acho que é vantagem é você ver o 
paciente como um todo (A1) 
 

Identificação de 
vantagem do trabalho 
em equipe: ver o 
paciente como um todo- 
visão global do paciente 
para um cuidado 
integral 

 

e se ver como um todo (A2) e se ver como um todo (A2) 
 

Vantagem: se ver como 
um todo, a equipe como 
um todo 
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e você atender melhor o paciente né (A1) 
 

e você atender melhor o paciente (A1) 
 

Vantagem: atender 
melhor o paciente 

 

e também a gente se ver como um todo, né. 
a desvantagem é se você é mais insegura, 
você vai ficar aí “todo mundo vai ver, vai ler o 
meu relatório”...que eu vou falar (A2) 
 

e também a gente se ver como um todo, 
né. a desvantagem é se você é mais 
insegura, você vai ficar aí “todo mundo 
vai ver, vai ler o meu relatório”...que eu 
vou falar (A2) 
 

Vantagem: a equipe se 
ver como um todo.  
Desvantagem: se o 
profissional for 
inseguro, vai se sentir 
expossto, tanto na 
interação pessoal como 
documental (relatórios, 
protuário) 

 

A exposição é maior (A3) 
 

A exposição é maior (A3) 
 

desvantagem do 
trabalho em equipe: 
maior exposição do 
profissional 

 

Enfim, a exposição e tudo. Então, a 
desvantagem é a maneira como é feita, na 
maneira de mando e não... de realmente de 
cooperação. É um risco que a gente pode 
cair nesse campo. Ou também isso uma das 
desvantagens o modelo de equipe não ter 
essa coisa da referência, a quem o paciente 
se refere, a equipe não ter uma linguagem 
comum, a equipe ser extremamente 
punitiva... quem falou? Ah, foi ela. A então a 
gente nem pode falar. Mas ... falou né (A2) 
 

Enfim, a exposição e tudo. Então, a 
desvantagem é a maneira como é feita, 
na maneira de mando e não... de 
realmente de cooperação. É um risco 
que a gente pode cair nesse campo. (A2) 
Ou também isso, uma das 
desvantagens, o modelo de equipe não 
ter essa coisa da referência, a quem o 
paciente se refere, a equipe não ter uma 
linguagem comum, a equipe ser 
extremamente punitiva... quem falou? 
Ah, foi ela. A então a gente nem pode 
falar. Mas ... falou né (A2) 

desvantagens do 
trabalho em equipe: 
maneira do trabalho 
baseado no mando e 
não com cooperação. 
Falta de referência 
afeta o paciente  
modo de agir da 
equipe, como punitiva 

 

Esse afinamento da equipe é uma coisa de 
maturidade da equipe, que em algum caso, 
que eu não estou me lembrando agora, que a 
gente viu com os residentes né... Eu acho 
que é o caso lá da semi 2, que às vezes você 
tem os profissionais que têm mais vínculo 
com o paciente ou com a mãe do paciente,e 
eles podem levar informações, ou 
discussões, tal... porque eles que se 
vincularam...E a equipe respeitar isso né, 
poder compartilhar o conhecimento, a visão 
e... o outro levar... eu acho que isso é uma 
vantagem... mas que tem que ser bem... (A1) 
...bem trabalhada na equipe (A2) 

Esse afinamento da equipe é uma coisa 
de maturidade da equipe, que em algum 
caso, que eu não estou me lembrando 
agora, que a gente viu com os residentes 
né... Eu acho que é o caso lá da semi 2, 
que às vezes você tem os profissionais 
que têm mais vínculo com o paciente ou 
com a mãe do paciente,e eles podem 
levar informações, ou discussões, tal... 
porque eles que se vincularam...E a 
equipe respeitar isso né, poder 
compartilhar o conhecimento, a visão e... 
o outro levar... eu acho que isso é uma 
vantagem... mas que tem que ser bem... 
(A1) 
...bem trabalhada na equipe (A2) 

vantagem do trabalho 
em equipe o afinamento 
da equipe, a 
maturidade, a 
discussão e troca de 
informações, formação 
de vínculo para o 
envolvimento com o 
paciente e os 
residentes e 
profissionais 
Importância do 
compartilhamento da 
visão e das decisões 
nas discussões de caso 

 

bem trabalhada na equipe, porque se não 
pode virar uma desvantagem(A1) 
 

bem trabalhada na equipe, porque se 
não pode virar uma desvantagem(A1) 
 

o afinamento e a 
maturidade da equipe 
deve ser bem afinados, 
pois caso contrário 
pode virar uma 
desvantagem 

 

Talvez o trabalho da equipe seja a dificuldade 
da própria equipe mesmo, o trabalho em 
equipe da equipe é difícil tem que ser afinado 
e isso as vezes é uma desvantagem nesse 
sentido pode ser um entrave. É algo em 
movimento usando uma palavra e que 
usaram algo em movimento ...Isso é uma 
característica que ...é difícil né (A2) 
 

Talvez o trabalho da equipe seja a 
dificuldade da própria equipe mesmo, o 
trabalho em equipe da equipe é difícil, 
tem que ser afinado e isso, às vezes, é 
uma desvantagem, nesse sentido pode 
ser um entrave. É algo em movimento, 
usando uma palavra e que usaram, algo 
em movimento... Isso é uma 
característica que ...é difícil né(A2) 

Identificação da 
dificuldade do trabalho 
em equipe ser afinado, 
tornando às vezes uma 
desvantagem motivado 
pelo movimento, pela 
transformação e 
mudanças 
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Como toda orquestra, a gente estava 
comentando aí, sempre tem que ter um 
maestro(A3) 
 

Como toda orquestra, a gente estava 
comentando aí, sempre tem que ter um 
maestro (A3) 

Identificação da 
necessidade de uma 
liderança para o 
trabalho em equipe (me 

 

tem que ter um maestro, pode não ter a 
formação e pode ser maleável, alternado (A2) 
 

tem que ter um maestro, pode não ter a 
formação e pode ser maleável, alternado 
(A2) 
 

Percepção de que é 
necessário ter uma 
liderança com formação 
e que seja maleável, 
que possa ser alternada 

 

e pode alternar a função do maestro pode ser 
alternada (A3) 
 

e pode alternar a função do maestro 
pode ser alternada (A3) 
 

Percepção de que a 
liderança (o maestro) 
pode ser alternada, 
revezada 

 

muitas vezes desafina né (A1) 
 

muitas vezes desafina né (A1) 
 

Percepção de que a 
orquestra pode 
desafinar 

 

muitas vezes desafina, muitas vezes nem 
percebe …(Risos)...cada um tocando uma 
música diferente (A2) 
 

muitas vezes desafina, muitas vezes 
nem percebe …(Risos)...cada um 
tocando uma música diferente (A2) 
 

Desafio do afinamento 
da equipe, da 
percepção do 
desafinamento 

 

Para mim, assim, eu acho que o desafio 
mesmo é aproximação mais com a área 
médica, que eu acho que acontece 
pontualmente, mas uma coisa mais 
consistente, mais forte (A1) 

...eu acho que o desafio mesmo é 
aproximação mais com a área médica, 
que eu acho que acontece 
pontualmente...(A1) 

Desafio de integração 
com equipe médica 

Cuidado 
fragmentado 

Mas... assim... eu acho que eu não vou ver 
isso, mas espero que no futuro isso vai 
acontecer... apesar de ter a coisa cultural 
muito arraigada… (A1) 

Mas... assim... eu acho que eu não vou 
ver isso, mas espero que no futuro isso 
vai acontecer... apesar de ter a coisa 
cultural muito arraigada…(A1) 

Aspecto cultural 
influencia na falta de 
integração com equipe 
médica 

 

mas acontece que os médicos também são 
da geração Y, no futuro... de repente a coisa 
funcione (A2) 

mas acontece que os médicos também 
são da geração Y, no futuro... de repente 
a coisa funcione (A2) 

Esperança na geração 
Y para mudar o que 
está estabelecido 

 

Pois é! eu tenho muito essa fé! Que 
futuramente vai acontecer, mas não vou ver 
(A1) 

Pois é! eu tenho muito essa fé! Que 
futuramente vai acontecer, mas não vou 
ver (A1) 

Fé que irá acontecer a 
mudança, mas não a 
curto prazo (não verá 
pois irá se aposentar) 

 

Eu acho interessante, que a gente vê mais 
facilmente a gente vê em outras áreas né, 
colega, na ginecologia, na Uro... a gente vê 
isso acontecer de uma forma mais... 
tranquila... na Neo, eu acho que pela própria 
especialidade.. uma especialidade tão nova 
dentro da Medicina, e um campo ainda tão 
vasto pra ser explorado... eu acho que gera 
muita ...defesa dos próprios médicos, sabe? 
(A3) 

... a gente vê mais facilmente ... em 
outras áreas... na ginecologia, na uro... a 
gente vê isso acontecer de uma forma 
mais tranquila, na neo, acho que pela 
própria especialidade, uma especialidade 
tão nova dentro da Medicina, e um 
campo ainda tão vasto pra ser explorado, 
e acho que gera muita defesa dos 
próprios médicos, sabe? (A3) 

Hipótese que justifique 
a postura defensiva da 
equipe médica para o 
trabalho em equipe- ser 
uma área mais nova na 
Medicina, que ainda 
está se constituindo, se 
estruturando 

 

Mais do que uma área nova eles, eles talvez 
mais do que outras áreas, eles vivem mais 
intensamente do que outras áreas, eles lidam 
muito com a questão da morte... e acho que 
entra ...um desses fatores, eu acho que a 
questão da produção, enfim, dos efeitos. 
Você tem que ter um efeito imediato das 
coisas e acho que isso também cria entrave 
para a coisa em equipe, por exemplo, até 
usar um exemplo que ela deu ... eu quero 
que essa criança mame, então às vezes a 
gente se atropela nessa história, bom, mas 

Mais do que uma área nova eles, eles 
talvez mais do que outras áreas, eles 
vivem mais intensamente do que outras 
áreas, eles lidam muito com a questão 
da morte... (A2) 
...e acho que entra ...um desses fatores, 
eu acho que a questão da produção, 
enfim, dos efeitos. Você tem que ter um 
efeito imediato das coisas e acho que 
isso também cria entrave para a coisa 
em equipe, por exemplo, até usar um 
exemplo que ela deu ... eu quero que 

A área da Neonatologia 
lida com a questão da 
morte 
 
Entendimento do 
cuidado como trabalho 
em equipe que vai 
demandar outras área 
Atropelo no trabalho em 
equipe, compreensão 
parcial deste mesmo 
cuidado integral 
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espera um pouquinho ela mama... na não é 
só uma boquinha que mama, que tem outras 
coisas, né, o que vai entrar também com 
outras coisas, ela vai mamar, mas vai mamar 
o quê…. vai entrar então a nutrição também, 
então nos casos dos médicos, eles também 
se sentem um pouco mais angustiadas, 
talvez disso, com essas coisas multi, se a 
fisio não trabalhar direito... o bebê morre! 
(A2) 

essa criança mame, então às vezes a 
gente se atropela nessa história, bom, 
mas espera um pouquinho ela mama... 
na não é só uma boquinha que mama, 
que tem outras coisas, né, o que vai 
entrar também com outras coisas, ela vai 
mamar, mas vai mamar o quê…. vai 
entrar então a nutrição também, então 
nos casos dos médicos, eles também se 
sentem um pouco mais angustiadas, 
talvez disso, com essas coisas multi, se 
a fisio não trabalhar direito... o bebê 
morre! (A2) 

Então acho que isso dificulta um pouco 
essa...calma, em equipe, vai ser muito 
melhor. É claro, se a equipe estiver afinada é 
claro, que se fizer uma besteirada, não vai 
funcionar. Então acho que é uma questão de 
apostar mesmo né (A2) 

Então acho que isso dificulta um pouco 
... em equipe, vai ser muito melhor. É 
claro, se a equipe estiver afinada é claro, 
que se fizer uma besteirada, não vai 
funcionar. Então acho que é uma 
questão de apostar mesmo ... (A2) 

Reconhecimento que o 
trabalho em equipe é 
desejável, agrega, mas 
que é necessário estar 
“afinada” 

 

Às vezes, eles tomam para si um peso além 
do necessário, se eles conseguissem dividir 
isso ia ser fantástico... porque se eles 
conseguissem entender que eles podem 
dividir a responsabilidade, até mesmo da 
morte (A3) 

Às vezes, eles tomam para si um peso 
além do necessário, se eles 
conseguissem dividir isso ia ser 
fantástico... porque se eles 
conseguissem entender que eles podem 
dividir a responsabilidade, até mesmo da 
morte (A3) 

Equipe médica assume 
responsabilidade 
demasiada, que poderia 
ser dividida com a 
equipe 

 

com os demais membros da equipe, porque o 
bebê não morre ou sobrevive só por que ele 
atuou né... ele morre ou vive por...(A3) 

com os demais membros da equipe, 
porque o bebê não morre ou sobrevive 
só por que ele atuou né... ele morre ou 
vive por...(A3) 

Responsabilidade da 
equipe médica sobre 
sobrevivência ou morte 
do bebê, o que pesa 

 

...porque o bebê estava mal mesmo(A2) ... porque o bebê estava mal mesmo(A2) Identificação da 
gravidade do caso que 
interfere na 
sobrevivência do bebê 

 

Mas eles são treinados sempre para o bebê 
sobreviver né (A5) 

Mas eles são treinados sempre para o 
bebê sobreviver né (A5) 

Contraponto ao manejo 
quanto a sobrevivência 
do bebê: médico é 
treinado para que o 
bebê sobreviva 
(independente da 
qualidade de vida e 
prognóstico) 

 

por conta deles né, sobreviveu porque eu agi 
(A2) 

por conta deles... sobreviveu porque eu 
agi (A2) 

A ação médica como 
determinante da 
sobrevivência do bebê 

 

ou eu errei (A1) ou eu errei (A1) Consequência negativa 
do erro na ação médica 

 

Eu funcionei direitinho, né ou eu errei e 
complicou né. E isso é cruel (A2) 

Eu funcionei direitinho, né ou eu errei e 
complicou né. E isso é cruel (A2) 

Compreensão de que é 
cruel para os médicos a 
consequencia de seus 
erros 

 

eu acho... eu penso que é uma das 
profissões mais difíceis que tem (A5) 

eu acho... eu penso que é uma das 
profissões mais difíceis que tem (A5) 

Identificação de que a 
medicina é uma das 
profissões mais difíceis  

 

e a gente tá vendo aí os médicos se 
automedicar, índice de suicídios muito 
grande, para eles também a coisa não é 

e a gente tá vendo aí os médicos se 
automedicar, índice de suicídios muito 
grande, para eles também a coisa não é 

Comentário sobre o 
índice de 
automedicação e 
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fácil... mas se eles até pudessem dividir 
mais… (A2) 

fácil... mas se eles até pudessem dividir 
mais… (A2) 

suicídios entere 
médicos 
Proposta de 
compartilhar/dividir 
essa carga 

Cada vez maior, isso é uma coisa... eu acho 
assim, que até em termos de gestão... A 
gente até tem tido muita abertura... A gente 
tem visto o movimento... dos gestores... da 
diretoria nesse sentido, mas... acaba sendo... 
alguns projetos, alguns planejamentos 
acabam sendo atropelados pelo volume de 
atendimentos... e isso é... não sei, na minha 
opinião (A3) 

Cada vez maior, isso é uma coisa... eu 
acho assim, que até em termos de 
gestão... A gente até tem tido muita 
abertura... A gente tem visto o 
movimento... dos gestores... da diretoria 
nesse sentido, mas... acaba sendo... 
alguns projetos, alguns planejamentos 
acabam sendo atropelados pelo volume 
de atendimentos... e isso é... não sei, na 
minha opinião (A3) 

Percepção de abertura 
para que outros 
profissionais da equipe 
possam participar de 
alguns projetos e 
planejamentos, por 
parte da diretoria e 
gestores 

 

Formação, a gente não tem formação em 
equipe. É o modelo uni. É sempre uni e 
mesmo uni, quando o trabalho em equipe, a 
gente infelizmente funciona: 2 fazem e os 
outros passeiam, como num trabalho 
acadêmico (A2) 

Formação, a gente não tem formação em 
equipe. É o modelo uni. É sempre uni e 
mesmo uni, quando o trabalho em 
equipe, a gente infelizmente funciona: 2 
fazem e os outros passeiam, como num 
trabalho acadêmico (A2) 

Percepção de que não 
se tem formação para o 
trabalho em equipe, são 
sempre formações 
uniprofissionais 
Percepção que o 
trabalho em equipe, 
quando ocorre, são no 
máximo 2 profissionais, 
tal como ocorre com 
trabalhos em equipe do 
aluno 

 

Mas eu acho também, não sei, pode ser um 
pouco isso, mas depende muito da pessoa. 
Por exemplo na casa da gestante que o 
Dr(...) ... tem reunião toda semana 
multiprofissional. Desde que eu entrei aqui, 
no começo eu participava, depois eu não 
consegui mais participar ...ele dá uma devida 
importância à equipe multiprofissional que eu 
acho assim... é ele (A4) 

Mas eu acho também, não sei, pode ser 
um pouco isso, mas depende muito da 
pessoa... por exemplo na casa da 
gestante que o Dr (...) tem reunião toda 
semana multiprofissional...(A4) 
Desde que eu entrei aqui, no começo eu 
participava, depois eu não consegui mais 
participar ...ele dá uma devida 
importância à equipe multiprofissional 
que eu acho assim... é ele (A4) 

discussão/reunião 
multiprofissional 
coordenada por um 
médico da Casa da 
Gestante de Alto Risco. 
Dependendo de quem 
coordena, o trabalho 
em equipe se mantém 
rotineiramente, com 
discussão dos casos 
sistemática 

 

Na verdade, pelo dr. (...), ele faz todos os 
dias, é que daí acho que a própria dinâmica 
das pessoas, das outras áreas eu acho que a 
gente escolheu a quinta, mas assim, o 
convite dele está feito (A5) 

Na verdade, pelo dr. (...), ele faz todos os 
dias, é que daí acho que a própria 
dinâmica das pessoas, das outras áreas 
eu acho que a gente escolheu a quinta, 
mas assim, o convite dele está feito (A5) 

Esclarecimento de que 
a reunião é diária e não 
apenas semanal, que o 
convite é aberto 

 

mas eu acho que é lá, só lá né, que faz isso... 
reunião multi, né (A4) 

mas eu acho que é lá, só lá né, que faz 
isso... reunião multi, né (A4) 

Suposição de que este 
é o único espaço de 
discussão 
multiprofissional/equipe 

 

eu acho que isso foi uma perda da instituição 
das outras nas outras áreas (A1) 

eu acho que isso foi uma perda da 
instituição das outras nas outras áreas 
(A1) 

Identificação de que é 
uma perda para a 
instituição não haver 
mais essas discussões 
em outras áreas 

 

nos tempos antigos existia... mas...lá 
sobreviveu e aí a gente pensa, então quer 
dizer que antes, não existia de verdade, se 
existia era capenga, porque se morreu… é 
porque... (A2)... 

nos tempos antigos existia... mas... lá 
sobreviveu e aí a gente pensa, então 
quer dizer que antes, não existia de 
verdade, se existia era capenga, porque 
se morreu… é porque... (A2)... 

Reconhecimento de 
que antigamente 
existiam mais 
discussões, que não 
existem mais, que na 
realidade talvez não 
existissem de fato 
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Existia na neo... (A6) Existia na neo... (A6) Identificação de que 
existia a discussão na 
Neo 

 

Eu não sei, eu não tenho esse número com 
certeza, mas o número de leitos na casa da 
gestante sempre foi o mesmo, 20 leitos? (A3) 

Eu não sei, eu não tenho esse número 
com certeza, mas o número de leitos na 
casa da gestante sempre foi o mesmo, 
20 leitos? (A3) 

Refletindo sobre o 
motivo de a reunião 
multi continuar 
ocorrendo na Casa da 
Gestante, justificando 
que não houve 
aumento do número de 
leitos 

 

O mesmo...mas tinha em todos, tinha de 
adolescente, tinha planejamento familiar, que 
ficou capenga por muito tempo, climatério, 
pré-natal, tinha os grupos, eram grupos. só 
que esse sobreviveu (A2) 
 

O mesmo...mas tinha em todos, tinha de 
adolescente, tinha planejamento familiar, 
que ficou capenga por muito tempo, 
climatério, pré-natal, tinha os grupos, 
eram grupos. só que esse sobreviveu 
(A2) 
 

Relebrando onde 
existiam os grupos de 
discussão no 
ambulatório 
(adolescente, 
climatério, 
planejamento familiar, 
pré-natal) 

 

mas fica bem caracterizado também com a 
dinâmica do Doutor (...), né, também por 
exemplo ele as vezes vai na sala 
multiprofissional e pergunta “Cadê a 
(...)fisio?” Ele lembra das pessoas...sempre 
tá atrás das pessoas (A5) 

mas fica bem caracterizado também com 
a dinâmica do Doutor Braga, né, também 
por exemplo ele as vezes vai na sala 
multiprofissional e pergunta “Cadê a (...) 
fisio?” Ele lembra das pessoas...sempre 
tá atrás das pessoas (A5) 

Identificação da 
importância de o 
coordenador do grupo 
buscar congregar os 
profissionais, 
questionando por eles 

 

ele dá importância, é aquela história do 
reconhecimento, ele reconhece (A2) 

ele dá importância, é aquela história do 
reconhecimento, ele reconhece (A2) 

Identificação de que o 
coordenador dá 
importância à presença 
de todos, reconhece a 
importância da 
presença de todos 

 

mas aqui pensando, é o médico né, o médico 
que coordenou isso, o médico que faz 
funcionar (A4) 
 

mas aqui pensando, é o médico né, o 
médico que coordenou isso, o médico 
que faz funcionar (A4) 
 

Reflexão: será que a 
discussão ocorre 
porque é o médico que 
coordena 

 

isso faz a gente refletir né, porque também a 
gente delega tanto... (A3) 
 

isso faz a gente refletir né, porque 
também a gente delega tanto... (A3) 
 

Reflexão: delegamos 
ao outro o que 
poderíamos assumir 
para a discussão em 
equipe 

 

Ou porque não tem voz né (A2) 
 

Ou porque não tem voz né (A2) 
 

Reflexão: delegamos 
ou não temos voz? 

 

interessante porque eu conversando com ele 
a respeito da reunião, brincando perguntei 
“por que que o senhor insiste tanto” e ele 
respondeu uma coisa que eu achei muito 
importante, “porque eu estou formando 
acadêmicos” ele falou que a discussão e a 
equipe era para os acadêmicos, que é o que 
a gente tá falando né mudar a cultura (A5) 
 

interessante porque eu conversando com 
ele a respeito da reunião, brincando 
perguntei “por que que o senhor insiste 
tanto” e ele respondeu uma coisa que eu 
achei muito importante, “porque eu estou 
formando acadêmicos” ele falou que a 
discussão e a equipe era para os 
acadêmicos, que é o que a gente tá 
falando, né, mudar a cultura (A5) 

Explicação do 
coordenador dessa 
reunião em equipe: 
motivação pela 
preocupação com a 
formação dos 
acadêmicos 
Necessidade de mudar 
a cultura através do 
ensino 

 

É porque também tem uma história também 
né, o hospital se constitui por causa do 
médico e da enfermagem... (A1) 
 

É porque também tem uma história 
também né, o hospital se constitui por 
causa do médico e da enfermagem... 
(A1) 
 

Justificando a 
centralidade da 
coordenação do médico 
devido ao modelo 
médico-
hospitalocêntrico 
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Adjuvantes (A2) Adjuvantes (A2) Entendimento que 
enfermagem e equipe 
multiprofissional são 
adjuvantes 

 

por isso que eu acho que é muito forte esse 
desafio de aproximação com os médicos (A1) 
 

por isso que eu acho que é muito forte 
esse desafio de aproximação com os 
médicos (A1) 

Identificação da 
dificuldade na 
aproximação com os 
médicos devido a esta 
lógica 

 

então aqui é um dos únicos momentos de 
fato faz parte da equipe multiprofissional (A3) 
 

então aqui é um dos únicos momentos 
de fato faz parte da equipe 
multiprofissional (A3) 
 

Identificando que é um 
dos raros momentos de 
a equipe funcionar com 
integração 
multiprofissional 

 

é por conta da rotina né, que a gente não 
conseguia né, sair um pouco (A6) 
 

é por conta da rotina né, que a gente não 
conseguia né, sair um pouco (A6) 
 

Identificando/justificand
o que a rotina 
assistencial a impede 
de participar de 
discussões de caso 

 

eu acho que a palavra para mim é 
compromisso (A5) 
 

eu acho que a palavra para mim é 
compromisso (A5) 
 

Identificação de atitude 
para trabalhar em 
equipe: ter 
compromissso 

 

Seriedade (A2) 
 

Seriedade (A2) 
 

Identificação de atitude 
para o trabalho em 
equipe: ter seriedade 

 

Respeito (A4) 
 

Respeito (A4) 
 

Identificação de atitude 
para o trabalho em 
equipe: ter respeito 

 

Humildade (A1) 
 

Humildade (A1) 
 

Identificação de atitude 
para o trabalho em 
equipe: ter humildade 

 

ser um espelho (A2) 
 

ser um espelho (A2) 
 

Identificação de atitude 
do preceptor para o 
residente, sendo um 
espelho (termo da 
psicologia?) 

 

visão ampliada (A3) 
 

visão ampliada (A3) 
 

Identificação de 
conceitos que são 
necessários para o 
trabalho em equipe: 
visão ampliada 

 

Valorização, confiança e o estudo constante, 
a gente não fica parada, a gente está sempre 
estar estudando, que está dentro da 
humildade também, humildade e... estar 
sempre aprimorando (A2) 

Valorização, confiança e o estudo 
constante, a gente não fica parada, a 
gente está sempre estar estudando, que 
está dentro da humildade também, 
humildade e... estar sempre aprimorando 
(A2) 
 

Identificação de 
atitudes relacionadas 
ao processo de 
eduação continuada e 
permanente: 
valorização, confiança e 
estudo constante, 
humildade, busca pelo 
aprimoramento 

 

acho que entender os domínios. O que que a 
fisio, o que a farmácia faz, por exemplo por 
que o médico fez aquela conduta daquele 
jeito naquele momento acho que a questão 
do conhecimento formal mesmo, técnico, até 
para poder falar a linguagem comum (A2) 
 

acho que entender os domínios. O que 
que a fisio, o que a farmácia faz, por 
exemplo por que o médico fez aquela 
conduta daquele jeito naquele momento, 
acho que a questão do conhecimento 
formal mesmo, técnico, até para poder 
falar a linguagem comum (A2) 

Identificação da 
importância de se 
conhecer os domínios 
de cada área, o 
conhecimento formal 
técnico como meio de 
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se falar uma linguagem 
comum 

então daí eu acho que daí o PTS é um ganho 
pra gente, acho que é uma forma de 
compartilhamento, de uma linguagem comum 
(A1) 
 

então daí eu acho que daí o PTS é um 
ganho pra gente, acho que é uma forma 
de compartilhamento, de uma linguagem 
comum (A1) 
 

Identificação do ganho 
que foi para a equipe 
trabalhar o ensino da 
construção do PTS 
para o 
compartilhamento e 
para se ter uma 
linguagem comum 

 

desse compartilhamento (A5) 
 

desse compartilhamento (A5) 
 

Reforçando a 
importância do 
compartilhamento e da 
linguagem comum ao 
se elaborar um PTS 

 

compartilhamento mesmo, ter uma linguagem 
comum (A1) 
 

compartilhamento mesmo, ter uma 
linguagem comum (A1) 
 

Identificação da 
importância do 
compartilhamento do 
que é trabalhado com 
os residentes, para se 
ter uma linguagem 
comum, preceptores, 
equipe e residentes 

 

ele dá um parâmetro né o PTS (A5) 
 

ele dá um parâmetro né o PTS (A5) 
 

Identificação da 
importância do 
aprendizado do PTS, 
com parâmetros 
(referências?) 

 

é e a leitura de alguns textos e artigos que às 
vezes vocês compartilham (A3) 

é e a leitura de alguns textos e artigos 
que às vezes vocês compartilham (A3) 

Importância da leitura e 
do compartilhamento 
dos textos com a 
equipe  

 

o formal mesmo (A2) 
 

o formal mesmo (A2) 
 

Identificação de leituras 
como conhecimento 
formal (teórico?) 

 

eu acho fantástico! Eu acho que isso ajuda 
muito, porque tem que ter (A3) 
 

eu acho fantástico! Eu acho que isso 
ajuda muito, porque tem que ter (A3) 
 

Valorização do 
conhecimento por meio 
de pesquisa e leituras 

 

porque daí não só o conhecimento, mas o 
conhecimento do SUS. saber também o que 
é o SUS não só formal, o que que é o SUS, o 
que é a rede, como é a questão da 
hierarquização... nem tem mais esse nome, 
agora ...mas enfim como é que isso 
funciona...saber como começar e também ter 
o conhecimento sobre a nossa 
população...isso também precisa ...acho a 
nossa população da zona norte, vulnerável, a 
droga nessa história... isso é 
fundamental…(A2) 
 

porque daí não só o conhecimento, mas 
o conhecimento do SUS. saber também 
o que é o SUS não só formal, o que que 
é o SUS, o que é a rede, como é a 
questão da hierarquização... nem tem 
mais esse nome, agora ...mas enfim 
como é que isso funciona...saber como 
começar 
(A2) e também ter o conhecimento sobre 
a nossa população...isso também precisa 
...acho a nossa população da zona norte, 
vulnerável, a droga nessa história... isso 
é fundamental…(A2) 

Conhecimento sobre 
SUS, rede e 
hierarquização 
 
Conhecimento sobre a 
população atendida, o 
território, a 
vulnerabilidade e o uso 
de drogas 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Eu fui convidado...quando a coordenadora 
nos procurou, né... Porque eu já 
acompanhava alguns estagiários na uti neo, 
na fisioterapia...e que ia ter o programa ...da 
residência né ...e se eu não poderia assumir 
na época com os residentes... Da fisioterapia 
eu acho que fui o primeiro a... Ter contato 
com a residência ... Até por estar na época na 
coordenação da fisioterapia assistencial, a 
gente foi ...tentando elaborar, colaborar 
começar do zero né, digamos assim, todo um 
conceito com eles né, que aqui não existia a 
residência aqui até então... (B1) 
 

Eu fui convidado... Porque eu já 
acompanhava alguns estagiários na 
uti neo, na fisioterapia e que ia ter o 
programa da residência...e se eu não 
poderia assumir na época com os 
residentes da fisioterapia. Eu acho 
que fui o primeiro a ter contato com a 
residência. Até por estar na época na 
coordenação da fisioterapia 
assistencial, a gente foi tentando 
elaborar, colaborar, começar do zero 
né, digamos assim, todo um conceito 
com eles né, que aqui não existia a 
residência aqui até então... (B1) 

Convite, coordenação de 
setor de fisioterapia e 
experiência prévia com 
estágio 

 

Eu sou B2, eu sou terapeuta ocupacional... 
Na terapia ocupacional no hospital não tem, 
não recebe residentes específicos de terapia 
ocupacional ... É...quando houve este convite 
da coordenação, né...é...tiveram algumas 
questões da equipe...é... Em relação a isso, 
né, que o cláudio foi falando e eu tô 
lembrando um pouco... De que não... Existia. 
Então ... Como isso ia se dar...como a gente 
ia construir... É... Cada profissional se 
colocou se realmente ...se sentia qualificado 
pra receber, né... E aí, a gente se decidiu que 
não era o momento ainda, né. Então, acabou 
recebendo os residentes das outras áreas, 
nos grupos que eu realizo (B2) 

...na terapia ocupacional no hospital 
não tem, não recebe residentes 
específicos de terapia ocupacional ... 
(b2) 
...quando houve este convite da 
coordenação, né...é...tiveram algumas 
questões da equipe...é... Em relação a 
isso (b2) 
... Cada profissional se colocou se 
realmente ...se sentia qualificado pra 
receber, né... E aí, a gente se decidiu 
que não era o momento ainda, né. 
Então, acabou recebendo os 
residentes das outras áreas, nos 
grupos que eu realizo (b2) 

Não possui residentes de 
sua área profissional 
Convite para participar, 
questionamento como 
seria, construída a 
residência 
multiprofissional 
Opção por não receber 
residentes de sua área 
profissional, por não 
sentir-se qualificada, mas 
recebeu residentes 
multiprofissionais 

 

Pra mim, sou da fisioterapia da 
assistência...foi meio que natural... Né como 
colega falou, a hora que ele recebeu esses 
residentes...ele me apresentou...nós 
passamos a acompanhá-los, então nós nos 
tornamos preceptores ...no início... Foi meio 
complicado... Porque... Não tive né, essa 
vivência... Como preceptora...e... Mas foi, foi 
fluindo né com o apoio do nosso 
coordenador, da nossa chefia e,...foi dando 
certo...eu comecei assim mesmo, foi meio 
que natural (B3) 

... ...foi meio que natural... A hora que 
ele recebeu esses residentes...ele me 
apresentou...nós passamos a 
acompanhá-los, então nós nos 
tornamos preceptores ...no início... Foi 
meio complicado... Porque... Não tive 
né, essa vivência... Como 
preceptora...e... Mas foi, foi fluindo né 
com o apoio do nosso coordenador, 
da nossa chefia e,...foi dando 
certo...eu comecei assim mesmo, foi 
meio que natural (b3) 

Inserção na residência 
considerada natural, 
envolvida na práica 
assistencial 
Início relatado como 
complicado por não ter 
experiência prévia como 
preceptora, que foi fluindo 
no decorrer do 
acompanhamento 
 

 

Quando eu entrei aqui ... Tinha estagiário... E 
na época a chefia falou que não ia ter mais 
estagiário...porque estava iniciando a 
residência multi ...aí a colega ia ficar, fazer o 
curso de preceptores, e aí foi meio que 
natural, foi acontecendo dentro da fono ...e a 
gente foi juntos aprendendo o que 
fazer….com os residentes que foram 
chegando ... Foi fluindo (B4) 
 

Quando eu entrei aqui tinha estagiário 
e na época a chefia falou que não ia 
ter mais estagiário, porque estava 
iniciando a residência multi ...aí a 
cíntia ia ficar, fazer o curso de 
preceptores, e aí foi meio que natural, 
foi acontecendo dentro da fono. E a 
gente foi juntos aprendendo o que 
fazer com os residentes que foram 
chegando. Foi fluindo (B4) 

Inserção natural, que foi 
fluindo,já tinha 
experiência de ter 
estagiários no serviço 

 

Então, no meu caso eu entrei... Na verdade 
eu sou a caçula do setor, a (...) Era chefe do 
setor, ela falou desse programa. Só que, 
quando a gente faz o concurso a gente não 
faz específico para neonatologia, não faz 
específico para preceptoria...é um concurso 

... , no meu caso eu entrei... Na 
verdade eu sou a caçula do setor ...a 
(...)era chefe do setor, ela falou desse 
programa... Só que, quando a gente 
faz o concurso agente não faz 
específico para neonatologia... Não 

Convite pela chefia, 
chegada ao hospital sem 
ter preparo para trabalhar 
em neonatologia, nem em 
preceptoria, teve que 
aprender e ensinar com a 
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de nutrição, e a gente cai a gente vai e a 
gente tem que aprender. Eu tive que 
aprender, na verdade a ... Que era a 
referência , e ninguém sabia fazer o que a ... 
Fazia ...então... Como eu não tinha um setor 
específico, que entraram antes de mim ficou 
na casa da gestante, a carol acho que ... Com 
as outras clínicas... E eu acabei ficando para 
acompanhar a... Então meio que foi um 
pacote ...kit, ...junto (ri), então aprender e 
ensinar né (B5) 

faz específico para ...preceptoria...é 
um concurso de nutrição, e a gente cai 
a gente vai e a gente tem que 
aprender. Eu tive que aprender, na 
verdade a ... que era a referência , e 
ninguém sabia fazer o que a (...) fazia 
...então, como eu não tinha um setor 
específico, que entraram antes de 
mim ficou na casa da gestante, (...) 
ficou com as outras clínicas... E eu 
acabei ficando para acompanhar a (...) 
Então meio que foi um pacote, kit 
junto... aprender e ensinar...(B5) 

residência 
multiprofissional 

Meu nome é B6 eu... Pessoalmente 
(rindo)...eu não me identifico muito com 
essa... A questão de fazer a formação né, 
mas... Como eu não tive escolha né, 
principalmente porque a minha... A minha... 
Coordenadora era a vera né, que implantou 
(risos gerais )“não tem escolha, mari... Você 
vai ter que...acompanhar os residentes”. 
Então…. Digamos assim…...estou bem sendo 
bem sincera (rindo) 
Eu acho isso tudo muito peculiar né... No 
nosso trabalho mesmo, ... Como a eliana 
disse: a gente presta um concurso mas 
...você tem que se submeter ao que 
instituição... Está impondo ..então... É….a 
minha sorte é que.. Eu acho que tenho 
facilidade para acolher as pessoas, então eu 
não sinto que eu tenho dificuldade com as 
residentes... Mas, eu sinto...que...é... Eu, se 
pudesse optar(rindo), optaria por não tê-las... 
Porque eu acho que quando você as tem, 
você tem que fazer muito bem feito ...e... Por 
eu achar que eu não tenho tempo da minha 
vida pessoal ...para me aprofundar... Mais na 
questão do ensino então por isso que eu ...eu 
preferia ...optar por não termos que 
acompanhar . Então era isso, eu queria 
mostrar esse outro lado, que às vezes é uma 
imposição a residência, né...mas que por 
sorte e eu... Acho que até que me dou bem. 
Mas eu imagino a pessoa que não tem, não 
tem tanto esse perfil ...de…. De ensino, e que 
é obrigada, né... Eu acho que talvez isso seja 
alguns dos problemas que pode haver na 
residência, assim, porque a pessoa não tem 
perfil para ensino... (B6) 

...eu... Pessoalmente (rindo)...eu não 
me identifico muito com essa questão 
de fazer a formação né, mas, como eu 
não tive escolha né, principalmente 
porque a minha... coordenadora era 
quem implantou, “não tem escolha, 
você vai ter que acompanhar os 
residentes”. Então…. Digamos 
assim…...estou bem sendo bem 
sincera... (B6) 
Eu acho isso tudo muito peculiar ... No 
nosso trabalho mesmo, ... Como a ela 
disse: a gente presta um concurso 
mas você tem que se submeter ao 
que instituição está impondo...a minha 
sorte é que eu acho que tenho 
facilidade para acolher as pessoas, 
então eu não sinto que eu tenho 
dificuldade com as residentes... Mas, 
eu sinto que... se pudesse 
optar(rindo), optaria por não tê-las... 
Porque eu acho que quando você as 
tem, você tem que fazer muito bem 
feito ...e... Por eu achar que eu não 
tenho tempo da minha vida pessoal 
para me aprofundar mais na questão 
do ensino, então por isso que eu 
preferia optar por não termos que 
acompanhar. Então era isso, eu queria 
mostrar esse outro lado, que às vezes 
é uma imposição a residência...mas 
que por sorte e eu...acho que até que 
me dou bem. Mas eu imagino a 
pessoa que não tem, não tem tanto 
esse perfil de ensino, e que é 
obrigada, né... Eu acho que talvez isso 
seja alguns dos problemas que pode 
haver na residência, assim, porque a 
pessoa não tem perfil para 
ensino...(B6) 

Não houve convite, teve 
que aceitar e assumir a 
preceptoria com os 
residentes 
 
 
 
 
 
 
 
No serviço público o 
profissional precisa se 
submeter ao que a 
instiutição propõe 
Identifica que não tem 
dificuldades em lidar com 
residentes porque acolhe 
bem as pessoas 
Imagina que um dos 
problemas que surgem na 
residência pode ocorrer 
pela falta de escolha que 
o profissional tem ou por 
não ter perfil para acolher 
as pessoas ou para o 
ensino 
 

 

Eu queria fazer uma colocação quanto a isso 
que vocês falaram ...que eu também durante 
muito tempo fui supervisor de estágio, e já 
tem essa visão de estar…. Junto com o aluno 
e o atendimento. Então, isso já dá um 
diferencial, mas eu também coloquei para 
nossa equipe também é ... O seguinte: 
enquanto hospital escola, todos nós, direta ou 
indiretamente, não deixamos de ser 
preceptores. Cada um contribui aquilo que 

Eu queria fazer uma colocação quanto 
a isso que vocês falaram ...que eu 
também durante muito tempo fui 
supervisor de estágio, e já tem essa 
visão de estar…. Junto com o aluno e 
o atendimento. Então, isso já dá um 
diferencial...(b1) 
... Mas eu também coloquei para 
nossa equipe também é o seguinte: 
enquanto hospital escola, todos nós, 

Vivência anterior com 
supervisão de estágio em 
que o supervisor atende o 
paciente e o aluno 
 
 
 
 
Como hospital escola, 
todos os profissionais 
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pode. Óbvio, uns vão ser mais responsáveis... 
Diretamente... Envolvidos... Um pouco mais 
direto, envolvidos com esses residentes e os 
outros, óbvio, não vão ser preceptores de... 
Referência ...mas vão ser…. Um 
pouco...passam... Eu costumo dizer isso para 
o aluno que ...até o que eles percebem que 
pode estar errado, ou não estão... Do jeito 
que eles gostariam, é um ensino! Não deixa 
de ser um ensino ...então, queira ou não, nós 
somos preceptores...né, então independe 
de... Posição, de imposição ...nós podemos 
não assumir a referência, é diferente 
...entendeu?... Então, na fisio, a gente está 
começando a colocar ...o pessoal de 
referência, mas eu falo pra eles “não, vocês 
têm que estar à disposição do residente, 
vocês têm que assistir o residente ...vocês 
têm que ...colocar a forma a qual vocês 
costumam fazer “, e eles vão... Eu costumo 
dizer que eles vão …quando eles saírem 
daqui, eles vão ser um pouco de cada um de 
nós ...que se eles saírem a cópia do que é a 
referência, tá errado! ...eu costumo até passar 
quando eles entram, vocês não tem que ser a 
cópia de a, b ou c. Vocês têm que ver em 
todos estão ao seu redor, o que vocês acham 
que vão formar o seu perfil. Então, acho que 
é isso que eu vejo, né. Apesar de realmente 
ter muita gente que não tem essa visão da 
referência, mas não deixam de ser 
preceptores.(B1) 
 

direta ou indiretamente, não deixamos 
de ser preceptores. Cada um contribui 
aquilo que pode. Óbvio, uns vão ser 
mais responsáveis... Diretamente... 
Envolvidos... Um pouco mais direto, 
envolvidos com esses residentes e os 
outros, óbvio, não vão ser preceptores 
de... Referência ...mas vão ser…. Um 
pouco...passam... (B1) 
... Eu costumo dizer isso para o aluno 
que ...até o que eles percebem que 
pode estar errado, ou não estão... Do 
jeito que eles gostariam, é um ensino! 
Não deixa de ser um ensino ...então, 
queira ou não, nós somos 
preceptores...né, então independe 
de... Posição, de imposição ...nós 
podemos não assumir a referência, é 
diferente ...entendeu?...(B1) 
... Então, na fisio, a gente está 
começando a colocar o pessoal de 
referência, mas eu falo pra eles “não, 
vocês têm que estar à disposição do 
residente, vocês têm que assistir o 
residente. Vocês têm que colocar a 
forma a qual vocês costumam fazer “, 
e eles vão... Eu costumo dizer que 
eles vão …quando eles saírem daqui, 
eles vão ser um pouco de cada um de 
nós ...que se eles saírem a cópia do 
que é a referência, tá errado! ...eu 
costumo até passar quando eles 
entram, vocês não tem que ser a 
cópia de a, b ou c. Vocês têm que ver 
em todos estão ao seu redor, o que 
vocês acham que vão formar o seu 
perfil. Então, acho que é isso que eu 
vejo, né. Apesar de realmente ter 
muita gente que não tem essa visão 
da referência, mas não deixam de ser 
preceptores.(B1) 

direta ou indiretamente 
contribui na preceptoria 
 
 
 
 
 
 
 
O contato com diversos 
profissionais possibilita 
questionamento, 
discussão e aprendizado 
para a equipe e 
residentes 
 
 
 
 
 
 
 

No início na nossa equipe, tiveram algumas 
pessoas que foram um pouco mais 
resistentes... Eu mesma cheguei até falar: 
“nossa, mas eu nunca tive um treinamento, 
eu nem sei como ser preceptora”, mas o fato 
de estar com eles no dia a dia, de ensinar um 
pouco do que eu sei e aprender muitas vezes, 
com eles, já fez com que, para mim, eu 
passasse a gostar. Eu fui fazer o curso de 
preceptoria, então, hoje eu sou bastante 
envolvida com isso. Mas teve realmente essa 
resistência de alguns da equipe, mas que 
acabou sendo até tranquilo, no começo, mas 
depois, hoje já ficou mais tranquilo...e já 
levam...numa boa, assim (B3) 

No início na nossa equipe, tiveram 
algumas pessoas que foram um pouco 
mais resistentes... (B3) 
... Eu mesma cheguei até falar: 
“nossa, mas eu nunca tive um 
treinamento, eu nem sei como ser 
preceptora”, mas o fato de estar com 
eles no dia a dia, de ensinar um pouco 
do que eu sei e aprender muitas 
vezes, com eles, já fez com que, para 
mim, eu passasse a gostar. Eu fui 
fazer o curso de preceptoria, então, 
hoje eu sou bastante envolvida com 
isso. Mas teve realmente essa 
resistência de alguns da equipe, mas 
que acabou sendo até tranquilo, no 
começo, mas depois, hoje já ficou 
mais tranquilo...e já levam...numa boa, 
assim (B3) 

Resistência no início 
devido à falta de preparo 
para o ensino 
 
 
Falta de treinamento para 
preceptoria era um dos 
motivos da resistência 
dos profissionais 
O envolvimento com 
residentes no dia a dia e 
a formação para 
preceptoria fez com que 
passasse a gostar de 
exercer a preceptoria 
 

 

É que também pelo formato de como a 
residência surgiu aqui, não foi algo...é 
planejado ao longo do tempo, porque a 

É que também pelo formato de como 
a Residência surgiu aqui, não foi 
algo... planejado ao longo do tempo, 

Contexto de início da 
residência 
multiprofissional sem 
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residência caiu aqui então de paraquedas 
“oh, olha, vai ter residência multi, vamos 
preparar a equipe”... Tanto é que, quando 
surgiu esse curso de preceptoria, eu falei: ó, 
vamos indicar duas colegas, porque eu já 
tinha uma visão pela supervisão de estágio, já 
estava há algum tempo acompanhando os 
estagiários..., vamos passar para outras 
pessoas para que assim a gente possa 
multiplicar minha equipe... No futuro, 
aparecendo outro curso até posso fazer... 
Mas já vamos dando vez a outro, né...e os 
colegas vêem realmente, acho que com as 
dificuldades... Acho que existe uma grande 
vantagem é isso, que nos força a se atualizar, 
eu gosto de trabalhar com aluno por causa 
disso. Isso força o profissional a se atualizar. 
O grande ganho que eu tive foi esse ... Me 
forçou novamente a buscar atualizações e 
tudo mais ...acho que a equipe também (B1) 

porque a Residência caiu aqui então 
de paraquedas “oh, olha, vai ter 
residência multi, vamos preparar a 
equipe”... (B1) 
... Tanto é que, quando surgiu esse 
curso de preceptoria, eu falei: ó, 
vamos indicar duas colegas, porque 
eu já tinha uma visão pela supervisão 
de estágio, já estava há algum tempo 
acompanhando os estagiários..., 
vamos passar para outras pessoas 
para que assim a gente possa 
multiplicar minha equipe... No futuro, 
aparecendo outro curso até posso 
fazer... (B1) 
O grande ganho que eu tive foi esse ... 
Me forçou novamente a buscar 
atualizações e tudo mais ...acho que a 
equipe também (B1) 

planejamento com a 
equipe sendo 
determinado que haveria 
e que a equipe deveria se 
preparar 
Indicação de colegas para 
a formação de 
preceptoria, passando a 
vez já que já possuía 
experiência com 
supervisão de estágios 
(planejamento na equipe 
para a formação para o 
ensino em serviço) 
Motivação em se manter 
atualizado 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quadro 16: GF B Quadro analítico do ND 2: Motivação, gratificação e reconhecimento do preceptor 
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Sim, eu me sinto, principalmente pelos 
próprios residentes. Apesar de não buscar 
isso, eu costumo sempre dizer que eu não 
busco isso... Ou você faz ou você tem que 
buscar... Reconhecimento, eu faço porque 
gosto, ou não faça, né,... Então... Eu percebi 
que existe... Tem gente que dá acolhida, 
sempre que nem falou a mari, né, que dá uma 
acolhida né... Por sempre o acolhê-los bem, 
também e mostrar o máximo que eu poderia 
dar... Deles com certeza, eu sempre vi um 
retorno. Não... Cheguei a ver se na instituição 
se mais alguém... Tinha esse reconhecimento. 
Mas deles eu tenho certeza que sim (B1) 

...eu me sinto (reconhecido e 
gratificado), principalmente pelos 
próprios residentes... (B1) 
Apesar de não buscar isso, eu 
costumo sempre dizer que eu não 
busco isso... Ou você faz ou você 
tem que buscar... Reconhecimento, 
eu faço porque gosto, ou não faça 
(B1) 
... Não cheguei a ver se na 
instituição se mais alguém... Tinha 
esse reconhecimento (B1) 

Percepção de 
reconhecimento pelos 
residentes 
 
Não espera 
reconhecimento, faz porque 
gosta 
 
 
 
Não percebe 
reconhecimento da 
instituição 

 

Eu concordo com colega. Acho que dos 
residentes a gente sente, mas da instituição 
acho que não tenho não tem um feedback... 
Né, para a gente (B6) 

... Acho que dos residentes a gente 
sente, mas da instituição acho que 
não tenho não tem um feedback... 
(B6) 

Percebe 
reconhecimento/gratificação 
dos residentes mas não da 
instituição 

 

Dos residentes a gente escuta, que eles 
aprenderam, que “nossa, aquilo foi legal”, mas 
na instituição também nunca vi... Nada (B4) 

Dos residentes a gente escuta, que 
eles aprenderam, que “nossa, 
aquilo foi legal”, mas na instituição 
também nunca vi... Nada (B4) 

Tem feedback dos 
residentes quanto ao 
aprendizado, mas não tem 
nada da instituição 

 

Por talvez não ter sido criada essa 
ferramenta... Quem devia fazer esse 
feedback, não sei, eu me afastei um 
pouquinho né... Porque elas entraram ... Né, 
não sei se existe esse feedback ... De alguém 
em específico... E talvez também... Uma 
crítica que eu faço... A residência tá de certa 
forma, coordenada à distância... Já que ela é 
ligada a universidade, né. Então, não sei, acho 
que talvez tivesse que ter intercâmbio maior 
com os profissionais daqui e com os de lá... 
Então, do meu ponto de vista, falta esse... 
Link. (B1) 

... Não sei se existe esse feedback 

... De alguém em específico... E 
talvez também... Uma crítica que eu 
faço... A residência tá de certa 
forma, coordenada à distância... Já 
que ela é ligada a universidade né. 
Então, não sei, acho que talvez 
tivesse que ter intercâmbio maior 
com os profissionais daqui e com os 
de lá... Então, do meu ponto de 
vista, falta esse... Link. (B1) 

Sente distanciamento com 
a Instituição de Ensino 
Superior, coordenação feita 
à distância  
Falta integração com os 
professores da parte 
teórica(teoria) com o que se 
vivencia no cenário (prática) 

 

Exatamente. Eles poderiam também nos dar... 
Vão receber o aluno lá, e vão ver “não! Tá 
sendo legal, não está sendo legal... A gente tá 
vendo, tá faltando isso”... Então talvez...falte... 
A gente vê outros colega, eu posso dizer que 
tem algum tipo de feedback, “ah, o residente x 
de tal área é bom,... Residente x...” Entendeu? 
Você vê dos colegas das outras equipes, não 
da instituição, nem da outra instituição 
também, que é no caso a unisa. O único 
retorno que eu tenho daqui como instituição é 
como é, quanto às questões administrativas, 
ah o residente falta, o residente isso... Isso a 
gente tem, mas não quanto ao trabalho que 
está sendo feito (B1) 

...Eles poderiam também nos dar... 
Vão receber o aluno lá, e vão ver 
“não! Tá sendo legal, não está 
sendo legal... A gente tá vendo, tá 
faltando isso”... Então 
talvez...falte...(B1) 

Sente falta de trocar com os 
professores que dão a parte 
teórica, para avaliar o que 
precisa ser ajustado para o 
residente em relação ao 
conteúdo 

 

E eu acho que isso é um ponto bem 
interessante para gente dar esse feedback 
para vera, né... Pra coordenação. Né, que a 
gente poderia ter um espaço para isso... Para 
a gente saber como está indo...a residência... 
Independente da, da ... Tem essa falta né, 
de... Integração com a universidade, mas a 
coordenação aqui poderia, né, pensar em 

... Que isso é um ponto bem 
interessante para gente dar esse 
feedback pra coordenação... Que a 
gente poderia ter um espaço para 
isso... Para a gente saber como 
está indo...a residência... 
Independente... Tem essa falta né, 

Sugestão para dar 
feedback desta 
necessidade para a 
coordenação da Residência  
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alguma coisa... Vocês sentem isso também, 
né?, que a gente fica meio... Sem o feedback 
deles... (B6) 

de integração com a universidade 
(B6) 

Não tem assim, uma ação voltada para a 
preceptoria, né. É... Tinham os cursos, eu 
acho que eu participei da segunda turma, né, 
do curso de preceptoria, mas não existe uma 
ação ...e assim, daqui eu fui, eu não sei... E a 
..., que é do serviço social, nessa segunda 
fase do curso... E…. Fora isso, não tem uma 
outra ação que é voltada para... Os 
preceptores mesmo... Duas participaram e os 
demais, não! Então, a gente acaba tentando 
na medida do possível, multiplicar isso, mas 
não existia, eu acho, essa preocupação da 
instituição com... Com os preceptores. E eu 
acho que isso seria muito interessante se 
tivesse. Eu percebo que existe a preocupação 
da coordenação, né, tem a reunião mensal de 
preceptores, mas, acima da coordenação da 
rms, da própria instituição mesmo, do hospital, 
não tem! Não percebo isso, se existe não 
percebo (B3) 

...Não tem assim, uma ação voltada 
para a preceptoria (B3) 
... Tinham os cursos, eu acho que 
eu participei da segunda turma, né, 
do curso de preceptoria, mas não 
existe uma ação ...e assim, daqui 
eu fui...(B3) 
... A gente acaba tentando na 
medida do possível, multiplicar isso, 
mas não existia, eu acho, essa 
preocupação da instituição com... 
Com os preceptores. E eu acho que 
isso seria muito interessante se 
tivesse... (B3)  
...Eu percebo que existe a 
preocupação da coordenação, né, 
tem a reunião mensal de 
preceptores, mas, acima da 
coordenação da RMS da própria 
instituição mesmo, do hospital, não 
tem! Não percebo isso, se existe 
não percebo...(B3) 

A instituição não propõe 
ações voltadas para os 
preceptores Investimento 
na formação dos 
preceptores 
Havia os cursos de 
especialização em 
Preceptoria, mas vão 
poucas pessoas e quem fez 
tenta multiplicar o que 
aprendeu, mas sem apoio 
da instituição 
 
Percebe preocupação da 
Coordenação da 
Residência em propor 
reuniões mensais com os 
preceptores, mas não da 
instituição 

 

Colega, tem a reunião da coordenação com os 
preceptores, mas os que são de referência, 
mas quem não é de referência não vai... Eu 
que não sou de referência, não vai.. Me sinto 
super assim ... No vácuo. Não sei o que está 
rolando...(B6) 

...tem reunião da coordenação com 
os preceptores, mas os que são de 
referência... Quem não é referência 
não vai. Eu que não sou 
referência... Me sinto super assim, 
no vácuo, não sei o que está 
rolando... (B6) 

Maior envolvimento dos 
preceptores de referência, 
pouco compartilhamento 
com os demais preceptores 
de cenário.  
(conceito de referência na 
preceptoria//tutoria?) 

 

Se a gente está fazendo certo ou não está 
fazendo certo... Fica meio... Perdido (B4) 

Se a gente está fazendo certo ou 
não está fazendo certo... Fica 
meio... Perdido (B4) 

Insegurança quanto a estar 
exercendo a preceptoria de 
forma correta, por não ter 
feedback 

 

Mas uma coisa, esse curso que teve, que 
parece ter sido tão bom, a gente poderia 
tentar saber um pouco mais... O que vocês 
aprenderam... Se puder ... Se não ficam 
poucos né (B6) 

Mas uma coisa, esse curso que 
teve, que parece ter sido tão bom, a 
gente poderia tentar saber um 
pouco mais... O que vocês 
aprenderam... Se puder ... Se não 
ficam poucos né (B6) 

Interesse em saber mais 
como foi o curso de 
especialização em 
preceptoria 

Sugestão de 
compartilhamento 
do aprendizado 

É, tinha uma proposta, né, o projeto aplicativo 
era justamente, né, de tentar multiplicá-lo, né, 
o doutor ... Se mostrou bastante interessado 
em até para montar né um curso aqui, 
entendeu... Um curso aqui, iniciando pelo 
hospital e disseminar para os outros hospitais 
municipais...mas por enquanto... Não existe 
ainda essa perspectiva (B3) 

É, tinha uma proposta, né, o projeto 
aplicativo era justamente, né, de 
tentar multiplicá-lo, né, o doutor (...) 
se mostrou bastante interessado em 
até para montar né um curso aqui, 
entendeu... Um curso aqui, 
iniciando pelo hospital e disseminar 
para os outros hospitais 
municipais...mas por enquanto... 
Não existe ainda essa perspectiva 
(B3) 

Havia a intenção de 
multiplicar o que foi 
trabalhado na 
especialização em 
Preceptoria por meio de 
formação para todos os 
hospitais, mas ainda não se 
concretizou 

Sugestão de 
formação para 
preceptores 

É talvez seja esse ...o problema, isso né , 
acho que enquanto não tiver diversas ações 
aqui dentro (B1) 

É talvez seja esse ...o problema, 
isso né , acho que enquanto não 
tiver diversas ações aqui dentro 
(B1) 

Percepção da necessidade 
de várias ações para 
formação do preceptor, 
acolhimento das propostas, 
liberação para o profissional 
fazer a formação  
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Onde a gente pode só ser inserido fica difícil, 
aparece em uma ou duas vagas que dispõe 
daqui a oito meses ...depois a pessoa...e outra 
daqui a só a 3 anos... Então inclusive isso 
acaba se perdendo.. Você foi você fez mas 
você não consegue utilizar porque isso não é 
difundido.... Aí quando você vê, você já está 
de certa forma ...defasada... Então todo grupo 
acaba perdendo! Porque, enquanto não 
houver algo ...uma ... Um investimento maciço 
...não ...financeiramente falando, mas de... De 
formações, de aproximação ...com esse 
curso... Se essa residência multiprofissional 
...o que me parece é que trabalhamos muito 
individualmente, entendeu, então é ... Se a 
gente não aproximar essas equipes para 
primeiro nós sermos realmente equipe 
multidisciplinar, como é que eu vou passar 
para o meu residente que isso é uma 
residência multidisciplinar, se nós ainda não... 
Eu pelo menos não me sinto equipe 
multidisciplinar, eu interajo muito com a 
enfermagem ...apesar de conhecer a ... Há 30 
anos... A gente interage pouco né,... Digamos 
assim... Profissionalmente falando, entendeu? 
Com T.O. que deveríamos interagir muito 
mais, menos ainda... E por aí vai (B1) 

...a gente pode só ser inserido... 
Aparece em uma ou duas vagas 
que dispõe daqui a oito meses 
...depois a pessoa...e outra daqui a 
só a 3 anos... Então inclusive isso 
acaba se perdendo... (B1)  
...você fez mas você não consegue 
utilizar porque isso não é 
difundido.... Aí quando você vê, 
você já está de certa forma 
...defasada... Então todo grupo 
acaba perdendo! Porque, enquanto 
não houver algo ...uma ... Um 
investimento maciço ...não 
...financeiramente falando, mas de... 
De formações, de aproximação com 
esse curso. Se essa é uma 
Residência Multiprofissional o que 
me parece é que trabalhamos muito 
individualmente, entendeu, então é 
... Se a gente não aproximar essas 
equipes para primeiro, nós sermos 
realmente equipe multidisciplinar, 
como é que eu vou passar para o 
meu residente que isso é uma 
Residência Multidisciplinar, se nós 
ainda não... Eu pelo menos não me 
sinto equipe multidisciplinar, eu 
interajo muito com a enfermagem 
...Apesar de conhecer a ... há 30 
anos... A gente interage pouco né,... 
Digamos assim... Profissionalmente 
falando, entendeu? Com T.O. que 
deveríamos interagir muito mais, 
menos ainda... E por aí vai (B1) 

Poucos preceptores têm a 
possibilidade de realizar a 
formação e a periodicidade 
desses cursos dificulta a 
formação de toda a equipe 
Trabalho em equipe multi 
individualmente 
 

 

Eu acho até que os residentes são mais multi 
do que nós (B3) 

Eu acho até que os residentes são 
mais multi do que nós (B3) 

Percepção de os residentes 
terem mais interação e 
interdisciplinaridade que a 
própria equipe de 
preceptores 

 

Eu gosto né, eu gosto de estar com eles, eu 
gosto de ensinar, eu gosto de 
aprender...talvez a minha motivação seja até 
aprender! Eu quando estou com eles, eu sou 
obrigado a... Eles me trazer dúvidas, a trazer 
questionamentos, eu tenho que me reciclar 
...para mim, quando voltou a ter estágio e 
residência aqui, para mim foi aquele up! Que 
eu... Opa! ...você volta a procurar artigo, volta 
a procurar livro, eles te ensinam... Eu falo né 
que eu sou meio que dinossauro né, (rindo) 
trazem para a área de pesquisa e você não 
está mais habituado... Então para mim é 
excelente, eu adoro! Eu me afastei um pouco 
até por causa de... Outras necessidades que o 
serviço tem, porque eu tinha que ficar com 
eles, cuidar da equipe, cuidar de parte 
administrativa... Mas sempre que eu posso 
estou junto deles (B1) 

Eu gosto né, eu gosto de estar com 
eles, eu gosto de ensinar, eu gosto 
de aprender...talvez a minha 
motivação seja até aprender! Eu 
quando estou com eles, eu sou 
obrigado a... Eles me trazer 
dúvidas, a trazer questionamentos, 
eu tenho que me reciclar ...para 
mim, quando voltou a ter estágio e 
Residência aqui, para mim foi 
aquele up! Que...você volta a 
procurar artigo, volta a procurar 
livro, eles te ensinam... Eu falo né 
que eu sou meio que dinossauro né, 
(rindo) trazem para a área de 
pesquisa e você não está mais 
habituado... Então para mim é 
excelente, eu adoro! Eu me afastei 
um pouco até por causa de outras 
necessidades que o serviço tem, 
porque eu tinha que ficar com eles, 
cuidar da equipe, cuidar de parte 

Motivação ensinar 
aprendendo, residentes 
obrigam a voltar a 
pesquisar, estudar 
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administrativa... Mas sempre que eu 
posso estou junto deles (B1) 

Para mim também essa questão da troca e 
como terapeuta ocupacional também me 
motiva porque eu posso, eu acho que o 
trabalho da terapia ocupacional é muito 
pouco... Conhecido né, as pessoas não 
sabem muito bem o que a to faz, então para 
mim é nesse sentido, me motiva porque eu 
posso mostrar meu trabalho, posso falar da 
to... E aí essa coisa da troca também (B2) 

Para mim também essa questão da 
troca e como terapeuta ocupacional 
também me motiva porque eu 
posso, eu acho que o trabalho da 
terapia ocupacional é muito pouco... 
Conhecido né, as pessoas não 
sabem muito bem o que a TO faz, 
então para mim é nesse sentido, me 
motiva porque eu posso mostrar 
meu trabalho, posso falar da TO... E 
aí essa coisa da troca também (B2) 

Motivação pela troca com 
os residentes, possibilidade 
de divulgar o trabalho de 
Terapia Ocupacional 

 

Eu também acho também é essa... Essa troca 
de informações né, eles trazem informações 
para a gente, e a gente também acaba, 
acontecendo de uma forma ou de outra se 
atualizando, mas eu acho que é meio um 
trabalho... Sozinho, isolado, sabe, eu gostaria 
de fazer mais cursos, capacitações, coisas 
que o tempo não permite e às vezes também 
não tem essa... A residência veio mas não 
houve um pacote no sentido de a gente 
conseguir se capacitar para ...para isso né. 
Não é só a questão de lidar com a residência 
né, também tem a parte assistencial, que eu 
particularmente preciso me capacitar muito, 
porque nunca foi a minha área neonatologia! 
Pode me colocar em qualquer lugar! Menos... 
Só que neonatologia realmente não foi minha 
área, sempre eu lidei com adultos, com outras 
coisas de ambulatório, até em vigilância 
sanitária eu já trabalhei, mas neonatologia 
para mim é uma coisa nova (B5) 

... ... Essa troca de informações né, 
eles trazem informações para a 
gente, e a gente também acaba, 
acontecendo de uma forma ou de 
outra se atualizando, mas eu acho 
que é meio um trabalho sozinho, 
isolado...(B5) 
...eu gostaria de fazer mais cursos, 
capacitações, coisas que o tempo 
não permite e às vezes também não 
tem essa... A Residência veio mas 
não houve um pacote no sentido de 
a gente conseguir se capacitar para 
...para isso né. Não é só a questão 
de lidar com a Residência né, 
também tem a parte assistencial, 
que eu particularmente preciso me 
capacitar muito, porque nunca foi a 
minha área neonatologia... (B5) 

Motivação pela troca, 
atualização 
 
 
 
 
 
Interesse em formação 
específica assistencial e 
voltada pra o ensino 

 

A minha motivação foi sempre eu gostei de 
...ensinar, eu tenho formação de magistério 
...anterior, e tem a troca, que é muito rica, né, 
com eles, mas essa coisa de ensinar, de estar 
junto, de construir conhecimento, é muito 
importante para mim (b4) 
 

A minha motivação foi sempre eu 
gostei de ...ensinar, eu tenho 
formação de magistério ...anterior, e 
tem a troca, que é muito rica, né, 
com eles, mas essa coisa de 
ensinar, de estar junto, de construir 
conhecimento, é muito importante 
para mim (B4) 

Motivação gostar de 
ensinar e construir 
conhecimento 

 

É ... Todo mundo já falou um pouquinho... 
Assim... Mas o que me motiva assim ...é que 
eu sou muito apaixonada pela fono, e toda a 
oportunidade de poder passar isso para essas 
jovens é... Pra mim é motivador (B6) 

 ... Mas o que me motiva assim ...é 
que eu sou muito apaixonada pela 
fono, e toda a oportunidade de 
poder passar isso para essas 
jovens é... Pra mim é motivador 
(B6) 

A paixao pela profissão 
motiva a incentivar as 
jovens profissionais em 
formação 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quadro 17: GF B Quadro analítico do ND 3: Preceptoria e formação do residente (do contato com o 

Projeto Político Pedagógico, objetivos de aprendizagem no cenário de prática, preocupações e 

cuidados com a formação do residente e perfil do egresso da Residência Multiprofissional)  

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA ANALÍTICA  SUBCATEGORIA 

Não tiveram contato com o projeto político 
pedagógico (todos) 

 Não tiveram contato com 
o PPP 

 

Acho que esse contato talvez quando 
começou, quando a coordenação implantou 
tudo... Até tivemos. Mas eu acho que falta 
sempre aquilo que eu falei, o feedback! É o 
rever, é o atualizar, uma coisa é você chegar 
com bolo pronto, mas ele ficou decorado 
direitinho? O que que a gente pode mudar? Eu 
acho que isso é que falta, o pessoal está 
falando de atualização, é... Formação... Eu 
acho que... Falta isso... Porque... Como a gente 
tem que lidar com a assistência, como a colega 
falou: assistência, o ensino, tudo. Então, acho 
que a instituição junto com a outra instituição, 
com a universidade, trazer a gente mais... ou 
seja, acolher o profissional! Não só acolher o 
acadêmico. Acolher o profissional em diversas 
formas: acolher no sentido, eu vou dar 
capacitação, eu vou estar trazendo novamente, 
“ó pessoal, vamos fazer reuniões para mostrar, 
o projeto está sendo seguido, o projeto não 
está sendo seguido?” Rever isso 
constantemente, só a gente fazer, tendo base 
do que se viu lá na frente ... Eu mesmo, eu já 
não tenho uma noção realmente do todo. Sei 
bem específico a minha área, agrego os meus 
residentes, me agrega aos residentes de 
enfermagem de vez em quando, uma ou outra 
coisa que eu consigo, que eles necessitam, e 
eles vem a mim, eu brinco que eles vem buscar 
na gente, a parte em comum, mas o resto da 
residência que eu acho que deveria ter um... 
Como eu posso falar ...uma relação, uma 
integração!, eu particularmente acho que não 
está existindo (B1) 
 

... Talvez, quando começou... (b1) 

...mas eu acho que falta 
sempre...aquilo que eu falei, o 
feedback! É o rever, é o atualizar ... 
O que que a gente pode mudar? Eu 
acho que isso é que falta, o pessoal 
está falando de atualização, é... 
Formação... (b1) 
... Como a gente tem que lidar com a 
assistência, como a colega falou, 
assistência, o ensino, tudo ...então, 
acho que a instituição junto com a 
outra instituição, com a 
universidade, trazer a gente mais... 
Ou seja, acolher o profissional! Não 
só acolher o acadêmico. Acolher o 
profissional em diversas formas: 
acolher no sentido, eu vou dar 
capacitação, eu vou estar trazendo 
novamente, “ó pessoal, vamos fazer 
reuniões para mostrar é... O projeto 
está sendo seguido, o projeto não 
está sendo seguido?” Rever isso 
constantemente, só a gente fazer, 
tendo base do que se viu lá na frente 
... Eu mesmo, eu já não tenho uma 
noção realmente do ...do todo. Sei 
bem específico a minha área, 
agrego os meus residentes, me 
agrega aos residentes de 
enfermagem de vez em quando, 
uma ou outra coisa que eu consigo, 
que eles necessitam, e eles vem a 
mim, eu brinco que eles vem buscar 
na gente, a parte em comum, mas o 
resto da residência que eu acho que 
deveria ...ter um... Como eu posso 
falar ...uma relação, uma 
integração!, eu particularmente acho 
que não está existindo (B1) 

Tem dúvida se teve 
contato no início do 
planejamento da 
residência 
multiprofissional 
Necessidade de revisar e 
atualizar o PPP, mesmo 
que tenha tido o contato 
inicial 
Reforçando a 
necessidade de revisão 
contínua do proposto no 
ppp, articulação e 
integração com a ies 
parceira e agregação 
contínua de novos 
conhecimentos e ajustes 
na condução da 
residência 
multiprofissional 

 

Até porque, às vezes o que a gente faz 
assistencial aqui, porque tem disciplinas 
específicas lá na universidade. Será que o que 
a docência lá ministra de, na aula lá, tem a ver 
com o que a gente faz de assistencial? Será 
que linka, será que é diferente? Eu me formei 
há 17 anos atrás, eu não sei o que as 
professoras de nutrição falam para as minhas 
residentes, mas será que o que ela ensina tem 
a ver com que a gente faz a prática? Isso, eu 
não tenho contato nenhum, eu não sei nem... O 
que elas falam, o que elas fazem, eu acho que 
tem que ter um pouco dessa integração 
também 
(B5) 

A gente faz assistencial aqui, porque 
tem disciplinas específicas lá na 
universidade...(B5) 
 

O distanciamento com a 
ies não permite a 
integração dos conteúdos 
abordados pela ies com 
os necessários para a 
prática no cenário 
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...Pelo o que eu entendo é ...o que... Tipo 
assim, que eu falei ...não adianta o residente 
do nutri saber o que o residente do fisio faz, o 
problema é: onde eles podem interagir?... Isso 
para mim é o que está faltando, onde é que vai 
fazer essa intersecção? Onde que a fono pode 
estar junto com o fisio, o e o fisio estar junto 
com a nutri, nós estarmos juntos com a to... Ser 
multiprofissional para mim é isso ... Não é só 
chegar para mim e pedir oh o fisioterapeuta dá 
uma aulinha geral, fisioterapeuta faz isso, isso, 
isso... Não!... Eu tenho até uma... Eu não sei se 
tem ainda... Residente na to, ou se não tem, 
até pouco tempo não tinha... (B1) 

...não adianta o residente nutri saber 
o que o residente da fisio faz, o 
problema é: onde eles podem 
interagir? Isso para mim é o que 
está faltando, onde é que vai fazer 
essa intersecção?... Se 
multiprofissional é isso... (B1) 

Exemplo de como seria 
trabalhar de forma 
interdisciplinar, para além 
de saber a atuação 
profissional do colega, 
propor um trabalho junto, 
com interação e 
intersecção 

Assistência em 
conjunto 

Eu acho que na minha opinião tinha que ter 
uma mtn bem integrado, não consigo ver aqui 
no hospital... (B5) 

Eu acho que na minha opinião tinha 
que ter uma mtn bem integrado, não 
consigo ver aqui no hospital... (B5) 

Não consegue perceber 
integração com ouitras 
áreas 

 

Ó, tá vendo,  nem isso tenho ... Tem essa 
interação e é uma área que anda bem junto ... 
Então, não sei... Não só pensar individual , é 
esse em trabalho em equipe. Enquanto a gente 
não conseguir fazer isso para mim ainda não é 
uma residência.. Ainda não tá... Seguindo o 
objetivo principal dela (B1) 
 

Ó, tá vendo,  nem isso tenho ... Tem 
essa interação e é uma área que 
anda bem junto ... Então, não sei... 
Não só pensar individual , é esse em 
trabalho em equipe. Enquanto a 
gente não conseguir fazer isso para 
mim ainda não é uma residência.. 
Ainda não tá... Seguindo o objetivo 
principal dela (B1) 

  

Eu acho que na minha opinião tinha que ter 
uma MTN bem integrado, não consigo ver aqui 
no hospital... 
É uma equipe multidisciplinar, que 
normalmente discute, eu fazia isso no meu 
estágio. Então todos, o profissional de cada 
área, discutia caso a caso alguns pacientes 
específicos, e cada um falava da sua área e 
praticamente nessa equipe a gente linkava o 
que cada um fazia, então por exemplo  
Então o enfermeiro falou assim: o paciente vai 
entrar em jejum para fazer tal exame. Eu como 
nutricionista: quanto tempo ele vai ficar em 
jejum para eu poder pausar a dieta, mas ao 
mesmo tempo conseguir dar necessidades 
fisiológicas (B5) 

Eu acho que na minha opinião tinha 
que ter uma MTN bem integrado, 
não consigo ver aqui no hospital...É 
uma equipe multidisciplinar, que 
normalmente discute, eu fazia isso 
no meu estágio. Então todos, o 
profissional de cada área, discutia 
caso a caso alguns pacientes 
específicos, e cada um falava da sua 
área e praticamente nessa equipe a 
gente linkava o que cada um fazia, 
então por exemplo (b5) 
Então o enfermeiro falou assim: o 
paciente vai entrar em jejum para 
fazer tal exame. Eu como 
nutricionista: quanto tempo ele vai 
ficar em jejum para eu poder pausar 
a dieta, mas ao mesmo tempo 
conseguir dar necessidades 
fisiológicas (B5) 

Necessidade de mais 
integração na equipe 
multidisciplinar, discussão 
dos casos 
Exemplo de atuação 
integrada com o paciente 

 

Visita multidisciplinar ao leito  
Isso eu venho reivindicando há tempos(B1) 

 

Visita multidisciplinar ao leito  
Isso eu venho reivindicando há 
tempos(B1) 

Sugestão de atuação 
integrada 

 

Isso já é uma equipe multi que é ao mesmo 
tempo um espelho para a residência (B5) 
 

Isso já é uma equipe multi que é ao 
mesmo tempo um espelho para a 
residência (B5) 
 

Espelho: template? 
Reflexo do trabalho em 
equipe da equipe multi na 
residência? 

 

Isso ocorreu ou correu quando eu entrei aqui 
há quase 30 anos atrás, a gente passava 
...passava ... A fono já estava aqui, ...? (B1) 

Isso ocorreu ou correu quando eu 
entrei aqui há quase 30 anos atrás, 
a gente passava ...passava ... A fono 
já estava aqui, ...? (B1) 

Lembrança de que no 
passado (30 anos atrás ) 
a visita beira leito 
multidisciplinar ocorria 

 

..., doutora, plantonistas ou diaristas médicos 
de cada área, fisios que estivessem de plantão, 
fonos, enfermagem e a gente ia discutindo leito 
a leito, cada um falava daquele paciente 

... Plantonistas ou diaristas médicos 
de cada área, fisios que estivessem 
de plantão, fonos, enfermagem e a 
gente ia discutindo leito a leito, cada 

Discussão do caso a 
beira leito com toda a 
equipe assistencial 
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específico. Isso, eu acho que faz muita falta. Já 
coloquei diversas vezes para minha chefia e 
acho que mais ainda, em se tratando de 
residência multidisciplinar. Parece que existe 
um projeto para se começar essa visita 
multidisciplinar com a residência... Eu não sei 
se já foi falado alguma coisa... Eu sei que 
existe já...essa promessa da chefia médica de 
voltar a ter nos principais casos lá da uti neo, 
né, a visita médica e multi, né, eu não sei se 
existe alguma coisa, parece que existe alguma 
coisa quanto a residência ...multi também. Eu 
até sou contra, eu sei que tem, como se fosse 
uma visita...meio que... À distância, digamos 
assim...sentadas em sala...isso eu sou contra, 
acho que aquela visita ao leito que a gente 
tinha antigamente era muito mais produtiva, 
ainda mais em se tratando de residência, o 
residente vai poder visualizar o que ele está 
falando, o que cada profissional está falando 
(B1) 
 

um falava daquele paciente 
específico. Isso, eu acho que faz 
muita falta. Já coloquei diversas 
vezes para minha chefia e acho que 
mais ainda, em se tratando de 
residência multidisciplinar... (B1)  
Parece que existe um projeto para 
se começar essa visita 
multidisciplinar com a residência... 
Eu não sei se já foi falado alguma 
coisa... Eu sei que existe já...essa 
promessa da chefia médica de voltar 
a ter nos principais casos lá da uti 
neo, né, a visita médica e multi, né, 
eu não sei se existe alguma coisa, 
parece que existe alguma coisa 
quanto a residência ...multi 
também...(B1) 
 ...eu até sou contra, eu sei que tem, 
como se fosse uma visita...meio 
que... À distância, digamos 
assim...sentadas em sala...isso eu 
sou contra, acho que aquela visita 
ao leito que a gente tinha 
antigamente era muito mais 
produtivo , ainda mais em se 
tratando de residência, o residente 
vai poder visualizar o que ele está 
falando, o que cada profissional está 
falando... (B1) 

 
 
 
 
 
 
Projeto de retomada 
dessas discussões 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discorda da discussão 
em sala, fora da unidade 
neonatal 

Então... É... Eu acho que existe já uma 
tentativa de fazer essa integração nas reuniões 
às segundas-feiras, tá, que eu sinto que... É, 
pelo menos na minha experiência, que é onde 
tem mais essa participação do ...residente 
saber o que outras áreas fazem. É muito legal, 
eu ... Eu convido(ri)... Os residentes vão... Mas 
nenhum profissional está indo, a nutrição 
também, não vai médico, apesar da doutora 
...está sendo sempre convidada, mas ela não 
dá conta de ir, mas é um momento que eu 
percebo que é muito rico, porque assim, eles 
elegem um caso e cada um dá o seu ponto de 
vista do caso, eu sinto muito instrutivo (B6) 
 

Então... É... Eu acho que existe já 
uma tentativa de fazer essa 
integração nas reuniões às 
segundas-feiras, tá, que eu sinto 
que... É, pelo menos na minha 
experiência, que é onde tem mais 
essa participação do ...residente 
saber o que outras áreas fazem. É 
muito legal, eu ... Eu convido(ri)... Os 
residentes vão... Mas nenhum 
profissional está indo, a nutrição 
também, não vai médico, apesar da 
doutora ... está sendo sempre 
convidada, mas ela não dá conta de 
ir, mas é um momento que eu 
percebo que é muito rico, porque 
assim, eles elegem um caso e cada 
um dá o seu ponto de vista do caso, 
eu sinto muito instrutivo (B6) 

Explicação da discussão 
de caso multidisciplinar 
com a participação dos 
residentes, pouca 
participação de 
preceptores 
Percepção de que é um 
momento rico e instrutivo 

 

É um trabalho, é um começo, concordo...mas 
eu ... Pelo que eu vejo das discussões de caso 
lá em cima, eu... Primeiro... Primeiro, quando 
você pega um caso assim, à distância, primeiro 
você pega os dados, e o paciente é dinâmico, 
você ...traz dados estáticos, dados de um 
determinado momento e leva ... Então, para 
mim, a visita, seja ela médica, seja ela multi, 
deveria ser feita ao leito. Naquele momento 
você está vendo o que está acontecendo com o 
paciente e, além disso, você visualiza, 
entendeu? Apesar de parecer produtivo, eu 
acredito que seja, eu realmente nunca estive lá, 
mas você tem que imaginar... E para eles mais 
ainda que estão em formação, o que aconteceu 
ou está acontecendo com esse paciente, e o 

É um trabalho, é um começo, 
concordo...mas eu ... pelo que eu 
vejo das discussões de caso lá em 
cima, Mari eu... primeiro... Primeiro, 
quando você pega um caso assim, à 
distância, primeiro você pega os 
dados, e o paciente é dinâmico, 
você ...traz dados estáticos, dados 
de um determinado momento e leva 
...  
...Então, para mim, a visita, seja ela 
médica, seja ela multi, deveria ser 
feita ao leito. Naquele momento 
você está vendo o que está 
acontecendo com o paciente e, além 
disso, você visualiza, entendeu? 

Críticas a esse modelo 
pois a discussão é a partir 
de dados estáticos e o 
paciente é dinâmico 
 
 
 
Vantagens da discussão 
a beira leito (visualizar o 
que está acontecendo 
com o paciente e 
observar o próprio 
paciente e o resultado da 
sua interferência 
terapêutica) 
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que vai acontecer ... Com a interferência ao 
qual estou sugerindo. É produtiva, porque 
existe... Tem a existência de ...uma reunião, 
mas ao mesmo tempo, é o que eu falei ...saúde 
ela é dinâmica, o que eu avalio o exame agora, 
ele não vale para 20 minutos, “ah a gaso dele 
estava x”. Tá, eu fui lá ou alguém foi lá e 
alterou os parâmetros, virou y... Então... Então, 
eu sinto falta dessa visita ao leito, da visita a 
qual você chega, olha o paciente, entendeu 
então, quando você fala “o paciente está em 
anasarca”, por exemplo. Todos vão entender? 
O paciente olhando ali, “ó tá vendo, como ele 
está em anasarca?”...então, eu preciso disso, 
disso, disso de parâmetros ventilatórios...então, 
é tipo assim, é meio que... Tem a validade?, 
sim, tem uma validade teórica, mas na prática é 
por isso que eu gosto do estágio 
supervisionado! Mais até do que, desculpa, do 
que da aula na sala de aula. As duas são 
válidas, mas ali você vê, ali você mostra, 
quando ela fala lá na sala de aula, eu mostro 
pro aluno ali quando ele está manipulando o 
paciente. Eu sinto falta dessa visita bem 
específica. Não... Que não haja uma... 
Comunicação, mas, dessa visita em específica, 
tá ...ao qual eles vão visualizar aquilo que você 
está falando (B1) 

Apesar de parecer produtivo, eu 
acredito que seja, eu realmente 
nunca estive lá, mas você tem que 
imaginar... e para eles mais ainda 
que estão em formação, o que 
aconteceu ou está acontecendo com 
esse paciente, e o que vai acontecer 
... com a interferência ao qual estou 
sugerindo... (B1)  
...É produtiva, porque existe... tem a 
existência de ...uma reunião, mas ao 
mesmo tempo, é o que eu falei 
...Saúde ela é dinâmica, o que eu 
avalio o exame agora, ele não vale 
para 20 minutos, “ah a gaso dele 
estava X”. Tá, eu fui lá ou alguém foi 
lá e alterou os parâmetros, virou Y... 
então... Então, eu sinto falta dessa 
visita ao leito, da visita a qual você 
chega, olha o paciente, entendeu 
então, quando você fala “o paciente 
está em anasarca”, por exemplo. 
Todos vão entender? O paciente 
olhando ali, “ó tá vendo, como ele 
está em anasarca?”...Então, eu 
preciso disso, disso, disso de 
parâmetros ventilatórios...então, é 
tipo assim, é meio que... tem a 
validade?, sim, tem uma validade 
teórica, mas na prática é por isso 
que eu gosto do estágio 
supervisionado! Mais até do que, 
desculpa, do que da aula na sala de 
aula. As duas são válidas, mas ali 
você vê, ali você mostra, quando ela 
fala lá na sala de aula, eu mostro pro 
aluno ali quando ele está 
manipulando o paciente. Eu sinto 
falta dessa visita bem específica. 
Não... que não haja uma... 
comunicação, mas, dessa visita em 
específica, tá ...ao qual eles vão 
visualizar aquilo que você está 
falando (B1) 

 
Tenta não desmerecer a 
discussão de caso em 
reunião, mas reforça que 
na discussão à beira leito 
é possível maior 
integração da teoria na 
prática 
 
 
Exemplifica a 
compreensão de um 
conceito teórico e a 
manifestação no paciente 
na prática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entendi (B6) Entendi (B6) Cedendo aos argumentos 
favoráveis à discussão 
beira leito 

 

Mas talvez... Num futuro, eu espero num futuro 
próximo, essa visita transfira realmente pra 
beira leito... Que essas discussões passem a 
ser beira leito e com... A participação da equipe 
médica, que é ...de extrema importância nisso. 
Que aí, muitas vezes a equipe, essa dificuldade 
que a gente encontra na fisio, e eu acredito que 
talvez outras encontram (B3) 

mas talvez... num futuro, eu espero 
num futuro próximo, essa visita 
transfira realmente pra beira leito... 
que essas discussões passem a ser 
beira leito e com... a participação da 
equipe médica, que é ...de extrema 
importância nisso. Que aí, muitas 
vezes a equipe, essa dificuldade que 
a gente encontra na fisio, e eu 
acredito que talvez outras encontram 
(B3) 

Contemporizando que 
pode ser realizada a 
longo prazo, pois vê 
dificuldade da 
participação da equipe 
médica 

 

Todas encontram (B1) ... todas encontram (B1)   

De você discutir uma coisa, a gente opta por 
seguir um caminho, mas, que a gente encontra 
barreira lá na frente de um membro da equipe 
importante que não participou da reunião. E aí 
acaba pondo a perder tudo o que foi discutido 

de você discutir uma coisa, a gente 
opta por seguir um caminho, mas, 
que a gente encontra barreira lá na 
frente de um membro da equipe 
importante que não participou da 

A discussão em que falta 
algum componente da 
equipe põe a perder o 
planejamento e discussão 
pois é reorientado, pois 
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lá, naquela nossa atividade que se fosse à 
beira leito, talvez se a gente teria conseguido 
captar melhor aquele membro que a gente não 
consegue que participe(B3) 

reunião. E aí acaba pondo a perder 
tudo o que foi discutido lá, naquela 
nossa atividade que se fosse à beira 
leito, talvez se a gente teria 
conseguido captar melhor aquele 
membro que a gente não consegue 
que participe (B3) 

fica dependendo da 
opinião da equipe médica 

E que veja bem, é vai demandar um esforço 
maior de todos nós? Vai. Mas, o que eu acho... 
Você pode fazer...gradativamente, 
homeopaticamente falando, então vamos 
eleger a princípio os casos mais graves... 
Entendeu? Ou seja, eu acho que isso tem que 
começar! Nem que seja eleger por sala... Se a 
gente quer virar multidisciplinar, se a gente 
quer realmente entender esse paciente... O 
paciente tem que ser um todo. E ele vai ser um 
todo a partir do momento em que todo mundo 
olhar a partir de um... Prisma... A fono: “não”, 
vai falar: eu preciso”... “ah não”, eu vou 
justificar, “não posso por causa disso”...ou não, 
“eu vou dar um jeito”... A to vai falar... Acho que 
talvez, se eu fizer uma adaptação, eu estou tão 
distante da to ultimamente que, até deve ter já 
outros conceitos que eu nem... Que a gente vai 
ter multidisciplinarmente falando. Uma área 
praticamente co- irmã que praticamente divide 
o conselho regional, eu não sei como eu já 
tenho 30 e poucos anos de formado, eu não sei 
quais são os conceitos que a to vem trazendo... 
Entendeu (B1) 

E que veja bem, vai demandar um 
esforço maior de todos nós? Vai. 
mas, o que eu acho: você pode fazer 
gradativamente, homeopaticamente 
falando, então vamos eleger a 
princípio os casos mais graves... 
Entendeu? Ou seja, eu acho que 
isso tem que começar! nem que seja 
eleger por sala. Se a gente quer 
virar multidisciplinar, se a gente quer 
realmente entender esse paciente. O 
paciente tem que ser um todo. E ele 
vai ser um todo a partir do momento 
em que todo mundo olhar a partir de 
um prisma... A fono: “não”, vai falar: 
eu preciso”... “Ah não”, eu vou 
justificar, “não posso por causa 
disso”...ou não, “eu vou dar um 
jeito”... A TO vai falar... acho que 
talvez, se eu fizer uma adaptação, 
eu estou tão distante da TO 
ultimamente que, até deve ter já 
outros conceitos que eu nem... Que 
a gente vai ter multidisciplinarmente 
falando. Uma área praticamente co-
irmã que praticamente divide o 
conselho regional, eu não sei. Como 
eu já tenho 30 e poucos anos de 
formado, eu não sei quais são os 
conceitos que a TO vem trazendo... 
entendeu (B1)   

Trabalhar em equipe vai 
demandar esforço de toda 
a equipe para dialogar e 
discutir os casos 
Sugere iniciar as 
discussões pelos casos 
mais graves 
O paciente deve ser visto 
como um todo 

 

Eu acho que objetivo principal é o que ele 
aprende que ele não aprende na universidade. 
Acho que isso é o principal, então na 
universidade a gente aprende tanta coisa na 
teoria, que na prática não é ...igual ao que está 
bonitinho lá no papel, né. A gente enfrenta 
várias situações que a gente não vai encontrar 
em livro nenhum, e uma coisa muito importante 
também é a questão do quociente emocional. 
Saber lidar com pessoas, saber lidar com 
hierarquias, que ninguém também não ensina 
na faculdade, também faz parte do aprendizado 
da residência. Então, tem aqueles que ensina, 
mas é que nem, como colega falou, tem aquele 
que não ensinam mas também o não ensinar 
também é ensinar. Todos têm algo a ensinar. 
Então eu acho que o objetivo é esse aprender 
o que não se aprende em universidade 
nenhuma (B5)    

Eu acho que objetivo principal é o 
que ele aprende que ele não 
aprende na universidade. Acho que 
isso é o principal, então na 
universidade a gente aprende tanta 
coisa na teoria, que na prática não é 
igual ao que está bonitinho lá no 
papel, né. A gente enfrenta várias 
situações que a gente não vai 
encontrar em livro nenhum, e uma 
coisa muito importante também é a 
questão do quociente emocional. 
Saber lidar com pessoas, saber lidar 
com hierarquias, que ninguém 
também não ensina na faculdade, 
também faz parte do aprendizado da 
Residência... Todos têm algo a 
ensinar. Então eu acho que o 
objetivo é esse aprender o que não 
se aprende em universidade 
nenhuma (B5) 

Aprender o que não foi 
ensinado na Universidade 
Articulação teoria e 
prática confrontada no 
cenário 
Quociente emocional: 
saber lidar com as 
pessoas, com a 
hierarquia 

 

Essas reuniões, essas conversas, essas 
dinâmicas... Eu faço a coisa muito dinâmica, 
entendeu? Enquanto eu estou lá com eles, eu 
puxo ele de lado, eu tento corrigir, “ olha esse 
ponto você tem que rever”. Eu acho que o 

...Eu faço a coisa muito dinâmica, 
entendeu? Enquanto eu estou lá 
com eles, eu puxo ele de lado, eu 
tento corrigir, “ olha esse ponto você 
tem que rever”. Eu acho que o 

Papel do preceptor é 
dialogar e corrigir, tanto a 
técnica como o 
comportamento: ética, 
respeito e hierarquia 
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preceptor tem que corrigir, é função dos meus 
preceptores... Corrigir desde técnica até 
comportamento... É o que a colega falou, você 
não está na faculdade... Ética...é quociente 
emocional...e... Hierarquia! A questão 
hierárquica é muito importante. Apesar de eu 
dar plena liberdade a eles, mas existe sim uma 
hierarquia que precisa ser cumprida. Isso sim, 
era aqui eu tento ser o mais naturalmente 
possível, a minha forma para atingir o objetivo 
que eu faço é ser mais naturalmente possível, 
mas deixando claro, existe uma hierarquia (B1) 

preceptor tem que corrigir, é função 
dos meus preceptores. Corrigir 
desde técnica até comportamento... 
É o que a colega falou, você não 
está na faculdade... Ética...é 
quociente emocional...e... 
Hierarquia! A questão hierárquica é 
muito importante. Apesar de eu dar 
plena liberdade a eles, mas existe 
sim uma hierarquia que precisa ser 
cumprida. Isso sim, era aqui eu tento 
ser o mais naturalmente possível, a 
minha forma para atingir o objetivo 
que eu faço é ser mais naturalmente 
possível, mas deixando claro, existe 
uma hierarquia (B1) 

Parece uma coisa banal, mas a vestimenta, o 
linguajar, dependendo a quem você pode estar 
se referindo acho que também faz parte do 
ambiente de trabalho. Eu já tive chefia que 
mandou embora porque não gostou do tom que 
a pessoa respondeu. É claro que parece uma 
coisa banalizada, mas hoje em dia acho que 
tem linguajares que acho que não deve ser 
aplicado no ambiente de trabalho, algumas 
posturas... Eu acho que isso faz parte também, 
né (B5) 

Parece uma coisa banal, mas a 
vestimenta, o linguajar, dependendo 
a quem você pode estar se 
referindo, acho que também faz 
parte do ambiente de trabalho. Eu já 
tive chefia que mandou embora 
porque não gostou do tom que a 
pessoa respondeu. É claro que 
parece uma coisa banalizada, mas 
hoje em dia acho que tem 
linguajares que acho que não deve 
ser aplicado no ambiente de 
trabalho, algumas posturas. Eu acho 
que isso faz parte também, né (B5) 

Dá a importância à 
vestimenta, linguajar e 
postura no ambiente de 
trabalho 
 

 

O que eu sinto é que às vezes, nessa correria 
que a gente tem de grande demanda 
assistencial... A gente às vezes se perde, com 
relação à formação, sabe assim? (B6) 

O que eu sinto é que às vezes, 
nessa correria que a gente tem de 
grande demanda assistencial... A 
gente às vezes se perde, com 
relação à formação, sabe assim? 
(B6) 

Demanda assistencial 
distrai a atenção sobre a 
formação do residente 

 

Isso é que você está falando é essencial! Eu 
sinto falta muita coisa teórica que a gente tem 
que passar para...eu acho, que eu já pedi para 
vera logo no início... No início eles chegaram a 
dar aula aqui, inclusive um obstáculo essa 
história ...que tem que eles não vem aqui, 
então eles têm que ter aula lá... Em Santo 
amaro, ou seja, São Paulo, a gente sabe, isso 
é... Um dia perdido... Então eu acho que 
eu...pelo menos essa parte teórica, deveria se 
deslocar o professor de lá para vir aqui, para 
que a gente até eu pudesse ter um maior 
proveito desse residente, né. Então são duas 
vezes por mês, que eles se deslocam ...vão 
para lá... Então quanto a isso, essa divisão 
...administrativamente falando... Para mim... 
Quebra essa residência um pouco...entendeu? 
Então a gente fica muito dependente da 
faculdade, se a faculdade de repente muda o 
calendário, se você está programando uma 
aula, perdeu-se, vai ter que se readaptar. 
Então, eu acho que didaticamente falando a 
gente tem algumas dificuldades... Essa seria 
uma, então, às vezes a gente marca uma aula 
ou uma discussão ou alguma coisa “ah mudou, 
a quinta que vem a aula da universidade vai ser 
essa quinta”. Ou ...talvez o ideal fosse que 
tivesse um preceptor mesmo aqui, só para isso, 

Isso é que você está falando é 
essencial! Eu sinto (que) falta muita 
coisa teórica que a gente tem que 
passar...eu acho, que eu já pedi 
para a coordenação logo no início. 
No início, eles (IES parceira) 
chegaram a dar aula aqui, inclusive 
um obstáculo essa história que ... 
eles não vêm aqui. Então, eles 
(residentes) têm que ter aula lá em 
Santo Amaro, ou seja, São Paulo, a 
gente sabe, isso é um dia perdido. 
Então, eu acho que ...pelo menos 
essa parte teórica, deveria se 
deslocar o professor de lá para vir 
aqui, para que a gente até eu 
pudesse ter um maior proveito desse 
residente, né. Então, são duas vezes 
por mês, que eles se deslocam, vão 
para lá. Então, quanto a isso, essa 
divisão, administrativamente falando 
quebra essa Residência um 
pouco...entendeu? Então, a gente 
fica muito dependente da faculdade, 
se a faculdade de repente muda o 
calendário, se você está 
programando uma aula, perdeu-se, 
vai ter que se readaptar. Então, eu 

Percebe que o que a 
universidade dá em teoria 
é insuficiente 
Não há contato com os 
docentes da 
Universidade, para uma 
articulação da teoria com 
a prática 
Queixa-se de que o 
residente sai para a 
Universidade, ficando 
pouco tempo no cenário, 
interrompendo o seu 
seguimento  
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ficar full time com os residentes, talvez fosse o 
ideal, como uma supervisão de estágio (B1) 

acho que didaticamente falando a 
gente tem algumas dificuldades. 
Essa seria uma, então, às vezes a 
gente marca uma aula ou uma 
discussão ou alguma coisa “ah 
mudou, a quinta que vem a aula da 
universidade vai ser essa quinta”. 
Ou talvez o ideal fosse que tivesse 
um preceptor mesmo aqui, só para 
isso, ficar full time com os 
residentes, talvez fosse o ideal, 
como uma supervisão de estágio 
(B1) 

Tem uma outra coisa que me incomoda. É que 
a nossa demanda aqui no hospital é muito 
grande. E eu tenho a sensação às vezes, que o 
residente tá tocando serviço e não é esse o 
objetivo deles aqui eles estão aqui para 
aprender, ter outra visão da coisa, me 
incomoda muito que eles estarem tocando 
serviço, e você, na correria do dia a dia como é 
que você para, né, peraí ,a gente precisa 
conversar (B4) 

...tem uma outra coisa que me 
incomoda: é que a nossa demanda 
aqui no hospital é muito grande. E 
eu tenho a sensação às vezes, que 
o residente está tocando serviço e 
não é esse o objetivo deles aqui. 
Eles estão aqui para aprender, ter 
outra visão da coisa. Me incomoda 
muito que eles estarem tocando 
serviço, e você, na correria do dia a 
dia, como é que você para...a gente 
precisa conversar... (B4) 

Demanda assistencial faz 
com que o residente 
assuma o serviço, ficando 
o ensino de lado 
O objetivo do residente é 
aprender, ter outra visão 
e não apenas a 
assistência 

 

Ele precisa desenvolver um raciocínio clínico, 
ele precisa estar atento não só a questão 
específica, mas todo o entorno, de pai e mãe... 
Condições sociais... Precisa ter essa... Visão 
multidisciplinar, né ...pra saber até ...como... 
Ver o paciente, o que que ele está precisando 
né, identificar o que o paciente está precisando 
das outras áreas... (B6) 

Ele precisa desenvolver um 
raciocínio clínico...ele precisa estar 
atento não só a questão específica, 
mas todo o entorno, de pai e mãe... 
Condições sociais... Precisa ter 
essa... Visão multidisciplinar, né 
...pra saber até ...como... ver o 
paciente, o que que ele está 
precisando né, identificar o que o 
paciente está precisando das outras 
áreas... (B6) 

Habilidade raciocínio 
clínico 
Visão: integral das 
necessidades do paciente 
e multidisciplinar 

 

Eu acho que a principal visão que ele deveria 
ter, levando-se em consideração do que se 
trata a residência, seria essa visão 
multidisciplinar. Seria como ele agir em... 
Equipe ...eu acho que deveria ser, além do que 
é específico inerente a todos, em qualquer 
residência, eu acho que deveria saber atuar em 
equipe. E atuar em equipe não é, tipo assim, 
ajudar o colega. Não. É saber na sua área 
específica, como ele vai facilitar, ele vai ser um 
facilitador ...né das atividades dos outros 
colegas (B1) 

Eu acho que a principal visão que 
ele deveria ter, levando-se em 
consideração do que se trata a 
Residência, seria essa visão 
multidisciplinar. Seria como ele agir 
em equipe. Eu acho que deveria ser, 
além do que é específico inerente a 
todos, em qualquer Residência, eu 
acho que deveria saber atuar em 
equipe. E atuar em equipe não é, 
tipo assim, ajudar o colega. Não. É 
saber na sua área específica, como 
ele vai facilitar, ele vai ser um 
facilitador das atividades dos outros 
colegas (B1) 

Visão multidisciplinar 
Trabalhar em equipe, 
facilitando as atividades 
dos outros 

 

Lá fora esse é um grande diferencial né, a 
gente percebe isso em entrevistas, em cursos 
que eu já participei. Essa visão multi! Conheço 
pessoas inclusive aqui do serviço que foram 
fazer entrevista fora e que foram questionados 
a respeito disso ...então essa visão multi, acho 
que é a principal característica, que eles 
deveriam sair daqui, e também a questão de... 
Serem proativos ...(B3) 

Lá fora esse é um grande 
diferencial, a gente percebe isso em 
entrevistas, em cursos que eu já 
participei. Essa visão multi! Conheço 
pessoas inclusive aqui do serviço 
que foram fazer entrevista fora e que 
foram questionados a respeito disso 
...Então essa visão multi, acho que é 
a principal característica, que eles 
deveriam sair daqui, e também a 
questão de... serem proativos né 
(B3) 

Visão multidisciplinar e  
Proatividade 
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Eu acho que somado a isso também, ele tem 
que aprender a aprender. Diferenciar que na 
universidade, na escola, eles estão sentados lá 
ouvindo o que a professora está falando, por 
osmose às vezes eles estão absorvendo 
alguma coisa, ele tem que sair daqui, sabendo 
se tem uma situação eles têm que aprender 
como solucionar, e como correr atrás aquela 
informação. Eu acho que isso também é 
importante. Que tem muita gente que acha que 
vai sair daqui porque todo mundo vai me 
ensinar, mas na verdade as vezes eles 
aprendem mais ensinando-nos e também 
buscando informação, que várias vezes eles 
buscam em um artigo “nossa que legal”, porque 
soube buscar informação, acho que isso é 
importante (B5) 

...ele tem que aprender a aprender. 
Diferenciar que na universidade, na 
escola, eles estão sentados lá 
ouvindo o que a professora está 
falando, por osmose às vezes eles 
estão absorvendo alguma coisa. Ele 
tem que sair daqui sabendo se tem 
uma situação, eles têm que 
aprender como solucionar, e como 
correr atrás aquela informação... 
(B5) 
... que tem muita gente que acha 
que vai sair daqui... porque todo 
mundo vai me ensinar... mas na 
verdade às vezes eles aprendem 
mais ensinando-nos e também 
buscando informação, porque várias 
vezes eles buscam em um artigo 
“nossa que legal”, porque soube 
buscar informação, acho que isso é 
importante (B5) 

Aprender a aprender 
Aprender a buscar 
solucionar situações, 
buscar na literatura 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quadro 18: GF B Quadro analítico do ND 4: Trabalho em equipe na UN e na RMS 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA ANALÍTICA  SUBCATEGORIA 

Na verdade, quando eu entrei... Quando a 
gente trabalha na casa , a gente é apresentado 
“olha essa é a nutricionista, ela acabou de 
entrar no concurso”, às vezes eu nem sei, eu 
cruzo com pessoas, eu sei que trabalham aqui, 
mas eu nem sei o que fazem, o nome delas, 
onde eu as encontro, onde está o setor... Isso 
que fizeram logo que a residência entrou, que 
cada residente visitava um setor, então a 
farmácia visitava nutrição, fono, fisio, to, 
enfim... Eu queria ter participado disso! Porque 
eu às nem sei o que as pessoas fazem... E a 
gente vai aprendendo, né, como é que a gente 
vai ser multi né 
Mas é isso que eu quero dizer. Se eu trabalho 
no hospital há cinco anos e eu cruzo com 
pessoas que eu nem sei o que fazem, como é 
que eu vou ter uma equipe multi, se eu nem sei 
o que ele faz... 
 Mas enfim, as pessoas aqui dentro não 
conhecem o trabalho do outro, se a gente nem 
conhece ...na verdade eu fui conhecer mais a 
multi quando eu fui fazer o curso ..., mas no dia 
a dia a gente meio que não consegue ter esse 
trabalho multi (B5) 

...às vezes eu nem sei, eu cruzo 
com pessoas, eu sei que trabalham 
aqui, mas eu nem sei o que fazem, o 
nome delas, onde eu as encontro, 
onde está o setor ...(B5) 
... isso que fizeram logo que a 
Residência entrou, que cada 
residente visitava um setor, então a 
farmácia visitava nutrição, fono, fisio, 
to, enfim... Eu queria ter participado 
disso! Porque eu às vezes, eu nem 
sei o que as pessoas fazem... como 
é que a gente vai ser multi? (B5) 
... as pessoas aqui dentro não 
conhecem o trabalho do outro. Se a 
gente nem conhece, na verdade eu 
fui conhecer mais a multi quando eu 
fui fazer o curso de especialização 
Preceptoria no SUS... mas no dia a 
dia...a gente meio que não consegue 
ter esse trabalho multi (B5) 

Não conhece as pessoas, 
o trabalho das diversas 
profissões, os locais onde 
as áreas ficam 
A visita entre os setores 
que os residentes fazem 
auxilia no conhecimento 
entre as áreas 
Questiona como vai 
ocorrer o trabalho 
multidisciplinar se nem 
mesmo conhece o 
trabalho das diferentes 
áreas profissionais 
Teve aproximação maior 
com as áreas quando 
realizou o curso 
preceptoria no SUS 

Sugestão de 
integração com 
outras equipes 

O que eu acho... Eu por exemplo, estou há 
muitos anos aqui ... Então, eu sei avaliar qual 
profissional eu preciso mas atualmente eu fico 
muito.... Limitada assim, eu desisto! “ah, eu não 
vou pedir para... Serviço social, psicologia, 
fisioterapia porque já está todo mundo tão... 
Assoberbado”, sabe, assim...eu sinto que... 
Assim ...não sei se vocês me entendem... Eu 
faço ....assim.... Cerimônia, porque todo mundo 
fica tão enlouquecido, “eu tenho muita coisa, 
muita coisa”, que eu acabo nem contando mais 
com os colegas, e sinto que nesse ponto a 
residência veio para ajudar muito porque eles 
estão reativando essa questão da equipe multi 
(B6) 

... Eu por exemplo, estou há muitos 
anos aqui. Então, eu sei avaliar qual 
profissional eu preciso. Mas 
atualmente eu fico muito limitada. 
Assim, eu desisto! “ah, eu não vou 
pedir para Serviço social, psicologia, 
fisioterapia, porque já está todo 
mundo tão assoberbado”, sabe, 
assim... eu sinto que eu faço 
cerimônia, porque todo mundo fica 
tão enlouquecido, “eu tenho muita 
coisa, muita coisa”, que eu acabo 
nem contando mais com os colegas. 
E sinto que nesse ponto a 
Residência veio para ajudar muito. 
Porque eles estão reativando essa 
questão da equipe multi... (B6) 

Deixa de solicitar a 
atuação de colegas 
devido à sobrecarga de 
trabalho que todos estão 
vivendo 
Percebe que com a 
Residência 
Multiprofissional, a 
discussão em equipe está 
sendo reativada 

 

Eu ainda sinto falta... Eu não tenho contato... 
Eu tive quando alguém vem me procurar. 
Contato com o residente do serviço social, tive 
dos meus residentes apresentarem, a 
psicologia... Eu que tive que conhecer... 
Mesmo eles têm um contato quando tem 
alguma discussão. É uma parte social deles , 
mas eu não vejo eles trabalharem. O que eu 
mais vejo é a enfermagem integrar com a fono, 
a enfermagem integrar com a fisio , a 
enfermagem...  É como uma ponte (B1) 
Eu procuro, mas o que eu estou dizendo é o 
seguinte, a ponte entre todos os serviços, para 
mim é a enfermagem... Eu lembro que quando 
a residência começou, as residentes de 
enfermagem que pediram aulas de respiração 
mecânica, que pediram para explicar em loco o 
ventilador, técnicas específicas, né... Mas 

Eu ainda sinto falta... Eu não tenho 
contato... Eu tive quando alguém 
vem me procurar. Contato com o 
residente do serviço social, tive dos 
meus residentes apresentarem, a 
psicologia... Eu que tive que 
conhecer... Mesmo eles têm um 
contato quando tem alguma 
discussão. É uma parte social deles 
, mas eu não vejo eles trabalharem. 
O que eu mais vejo é a enfermagem 
integrar com a fono, a enfermagem 
integrar com a fisio, a enfermagem...  
É como uma ponte (B1) 
...a ponte entre todos os serviços, 
para mim é a enfermagem. Eu 
lembro que quando a Residência 
começou, as residentes de 

Sente falta de integração 
com os residentes de 
outras áreas 
Observa integração dos 
residentes quando há 
alguma discussão de 
caso 
Observa mais a 
Enfermagem com 
integração com a 
Fonoaudiologia e a 
Fisioterapia 
Visão de a Enfermagem 
ser “ponte” entre as 
diversas áreas 
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agora o restante não tem. Existem dois fatores. 
Um, nós já não éramos muito equipe ... Desde 
o início .nós entramos aqui há 30 anos, a nossa 
média partos era 300 partos mês . Subimos 
para 700 partos mês. Nós dobramos o número 
de... Pacientes, a equipe ...ou aumentou 
...ligeiramente, ou seja, não acompanhou 
progressivamente, o que você falou nós temos 
muito mais assistência na... Do que tempo para 
...discutir, para interagir. Então, você 
antigamente, subia você para atender dois, três 
pacientes. Hoje você sabe para atender 8. 
Vamos, supor. Então, aquele tempo que lhe 
sobrava, não sobra mais. Então, todo mundo 
está trabalhando sempre no limite. Eu não vejo 
a gente...novamente, eu não vejo a gente como 
um multidisciplinar nem a gente nem eles... O 
pouco que me parece multidisciplinar, uma 
coisa meio forçado a questão... Você... Você 
tem que preparar aula, como se fosse uma sala 
de aula, eles têm que preparar o caso para 
discutir, mas lá em cima um procura muito 
pouco o outro... Na assistência. Qual é a 
assistência da residente de fono que você vê o 
residente de físio junto ou trocando 
informação? Ou residente de enfermagem ou 
residente da nutrição? Mesmo eles... Eu acho 
que essa história toda tá muito an passant, 
muito distante do que é multidisciplinar (B1) 

enfermagem que pediram aulas de 
respiração mecânica, que pediram 
para explicar in loco o ventilador, 
técnicas específicas, né... (B1) 
... Nós já não éramos muito equipe 
... desde o início. Nós entramos aqui 
há 30 anos, a nossa média partos 
era 300 partos mês. Subimos para 
700 partos mês. Nós dobramos o 
número de pacientes, a equipe 
aumentou ligeiramente, ou seja, não 
acompanhou progressivamente... 
(B1) 
... o que você falou: nós temos muito 
mais assistência do que tempo para 
discutir, para interagir. Então, você 
antigamente subia... para atender 
dois, três pacientes. Hoje você sobe 
para atender 8... então, aquele 
tempo que lhe sobrava, não sobra 
mais. Então, todo mundo está 
trabalhando sempre no limite... (B1) 
...Eu não vejo a gente como um 
multidisciplinar nem a gente nem 
eles. O pouco que me parece 
multidisciplinar, uma coisa meio 
forçado, a questão... você tem que 
preparar aula, como se fosse uma 
sala de aula, eles têm que preparar 
o caso para discutir. Mas lá em cima, 
um procura muito pouco o outro na 
assistência. Qual é a assistência da 
residente de fono que você vê o 
residente de fisio junto ou trocando 
informação? ou residente de 
enfermagem ou residente da 
nutrição? Mesmo eles... eu acho que 
essa história toda tá muito an 
passant, muito distante do que é 
multidisciplinar (B1) 

 
 
 
 
 
Já deu aulas de 
ventilação mecânica a 
pedido das residentes da 
Enfermagem 
 
Não identifica o trabalho 
em equipe 
Justifica a falta de tempo 
pelo aumento do número 
de partos realizados no 
hospital, sem aumento 
proporcional do número 
de funcionários 
 
 
 
Não vê o trabalho dos 
residentes como 
interdisciplinar 
Mesmo a discussão de 
caso, vê como uma 
situação artificial 
Não vê a integração da 
equipe de residentes na 
assistência 

Não tem uma visão ...multi na atuação do caso, 
é meio para inglês ver, é um jogral, não é de 
verdade, é cada um faz o seu e que seja rápido 
(B4) 

...não tem uma visão multi na 
atuação do caso, é meio para inglês 
ver, é um jogral, não é de verdade. 
Cada um faz o seu e que seja 
rápido... (B4) 

Discussão multidisciplinar 
ainda com fragmentação, 
sem uma visão 
interdisciplinar 

 

Quando chega lá em cima... Tem que ser 
rápido, pra não atrapalhar, porque daqui a 
pouco vai chegar o leite e vem a fono dá o leite 
( risos) e daqui a pouco... É hora de enfermeira 
trocar fralda ...entendeu, eu dei leite e a fisio ia 
atender, é todo um... Então não tem uma 
conversa (B3) 

Quando chega lá em cima tem que 
ser rápido, pra não atrapalhar, 
porque daqui a pouco vai chegar o 
leite e vem a fono dar o leite... e 
daqui a pouco... é hora de 
enfermeira trocar fralda. Entendeu? 
Eu dei leite e a fisio ia atender... 
então não tem uma conversa (B3) 

Exemplo dos 
atendimentos sem o 
planejamento e diálogo, 
que pode atrapalhar a 
assistência ao paciente  

 

Enquanto que de repente, podia ser enquanto a 
fono está dando leite, o físio está fazendo 
alguma coisa junto e vamos trabalhar juntos, 
mas não é o que acontece (B4) 

...enquanto que de repente, podia 
ser: enquanto a fono está dando 
leite, o fisio está fazendo alguma 
coisa junto e vamos trabalhar juntos. 
Mas não é o que acontece (B4) 

Imagina que a assistência 
da fonoaudióloga com a 
fisioterapeuta poderia se 
em conjunto 

 

Eu posso atender antes... Uma coisa que a 
gente chegou a fazer junto uma época , a gente 
já sabia quem que a fono ia atender , então a 
gente privilegiava o atendimento antes para 

Eu posso atender antes. Uma coisa 
que a gente chegou a fazer junto 
uma época: a gente já sabia quem 
que a fono ia atender. Então, a 

Memória de que já 
chegou a realizar 
atendimentos primeiro 
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que ele já não tivesse problema na 
amamentação ...a gente está trabalhando a 
postura dessa mãe, sei lá, em cima de todo 
esse conjunto, não dá! Ou a gente começa a 
pensar, mesmo que vamos trabalhar, doses 
homeopáticas, vamos trabalhar um número 
menor de pacientes em equipe... Trabalhar em 
equipe esses dois três pacientes e começa a 
difundir a ideia, ou a gente vai continuar o que 
é (B1) 

gente privilegiava o atendimento 
antes para que ele já não tivesse 
problema na amamentação. A gente 
está trabalhando a postura dessa 
mãe, sei lá... em cima de todo esse 
conjunto, não dá! ou a gente começa 
a pensar, mesmo que vamos 
trabalhar, doses homeopáticas, 
vamos trabalhar um número menor 
de pacientes em equipe... trabalhar 
em equipe esses dois três pacientes 
e começar a difundir a ideia, ou a 
gente vai continuar o que é (B1) 

para auxiliar a 
Fonoaudiologia 
Sugestão para eleger 
alguns casos para 
começar a realizar 
atendimento em conjunto 

Na teoria existe, mas na prática, não (B2) na teoria existe, mas na prática, não 
(B2) 

Identifica que o trabalho 
em equipe existe em 
teoria, mas não na prática 

 

Seria interessante que existisse. E aí um 
complementaria o outro. Mas eu ...desculpa 
(ri)... Ser firme nessa tecla, eu continuo 
insistindo que não existe. Se existisse acho que 
um complementaria ...o outro, o maior 
beneficiado seria o paciente (B1) 

Seria interessante que existisse. E aí 
um complementaria o outro... o 
maior beneficiado seria o paciente 
(B1) 

Se o trabalho em equipe 
existisse, o maior 
beneficiado seria o 
paciente 

 

E eu não consigo ver nenhuma desvantagem... 
Se acontecesse da forma que deveria 
acontecer né (B2) 

E eu não consigo ver nenhuma 
desvantagem... Se acontecesse da 
forma que deveria acontecer né (B2) 

Não vê desvantagem no 
trabalho em equipe 

 

A vantagem é pro paciente, mesmo que a 
gente, porque quando você trabalha 
junto...diminui o esforço para todo mundo... 
Mas o resultado é melhor, mas no momento 
(B4) 

A vantagem é pro paciente, mesmo 
que a gente, porque quando você 
trabalha junto diminui o esforço para 
todo mundo... Mas o resultado é 
melhor, mas no momento (B4) 

Vantagem para o 
paciente e para a própria 
equipe por diminuir o 
esforço para todos e ter 
melhores resultados 

 

O resultado é melhor (B2) O resultado é melhor (b2) Melhor resultado  

Diminui riscos, seria protetor para o bebê e até 
para nós também.... Acho que também não tem 
desvantagem (B3) 

Diminui riscos, seria protetor para o 
bebê e até para nós também.... Acho 
que também não tem desvantagem 
(B3) 

Vantagem de trazer 
proteção ao paciente e 
para a equipe 
Não vê desvantagem 

 

Eu acho que a equipe conversar, a equipe 
discutir ...e ...combinar as tomadas de decisões 
com relação ao nosso público-alvo né, o nosso 
objetivo comum, que nosso caso o berçário, é o 
bebê ...acho que é ...a equipe mesmo se 
conversar... (B3) 

Eu acho que a equipe conversar, a 
equipe discutir e combinar as 
tomadas de decisões com relação 
ao nosso público-alvo... o nosso 
objetivo comum, que nosso caso o 
berçário, é o bebê ...acho que é a 
equipe mesmo se conversar... (B3) 

Diálogo e construção 
conjunta de decisões 
relativas ao paciente 

 

Isso também e complementar o trabalho do 
outro. Não adianta apenas conversar e 
continuar atuando de uma forma unitária, de 
unidade... Entendeu, então ...se...a gente 
precisa ao trabalhar em equipe potencializar o 
trabalho do colega. Se o meu trabalho vai ser 
um facilitador do trabalho da fono, se a nutri 
também consegue ser um facilitador do meu 
trabalho, então, a partir do momento que um 
passa a ser facilitador do outro, é ...um bom 
trabalho em equipe (B1) 

Isso também e complementar o 
trabalho do outro. Não adianta 
apenas conversar e continuar 
atuando de uma forma unitária, de 
unidade... a gente precisa ao 
trabalhar em equipe potencializar o 
trabalho do colega. Se o meu 
trabalho vai ser um facilitador do 
trabalho da fono, se a nutri também 
consegue ser um facilitador do meu 
trabalho, então, a partir do momento 
que um passa a ser facilitador do 
outro, é um bom trabalho em equipe 
(B1) 

Trabalho em equipe não 
ocorre pois cada área 
trabalha individualmente, 
sem diálogo 
O trabalho em equipe não 
é só dialogar com as 
outras áreas, mas o 
atendimento 
potencializando a ação de 
outra área 

 

Tem que ser mesmo uma decisão da equipe de 
trabalhar assim...eu sei que pode ser que pode 
ser que dê mais trabalho, num primeiro 

Tem que ser mesmo uma decisão da 
equipe de trabalhar assim. Eu sei 
que pode ser que dê mais trabalho, 

O trabalho em equipe 
deve ser uma decisão da 
equipe, uma opção 
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momento mas vamos... Optar por trabalhar 
juntos, em ter uma decisão coletiva e não,... 
Também não dá para ser de cima, a partir de 
agora, vocês vão ter que fazer isso, porque daí, 
por revolta, ninguém vai fazer (B4) 

num primeiro momento, mas vamos 
optar por trabalhar juntos, em ter 
uma decisão coletiva ... Também 
não dá para ser de cima, a partir de 
agora, vocês vão ter que fazer isso, 
porque daí, por revolta, ninguém vai 
fazer (B4) 

Não deve ser uma ordem 
da chefia, pois os 
profissionais não aderem 

Eu acho que começa individualmente né, de 
cada um ter essa ... Essa visão...né, e se 
disponibilizar, realizar... É uma cultura, 
exatamente, que eu acho que é uma cultura ... 
É uma coisa que falta, pelo menos eu senti... 
Eu sou nova aqui né ...também, né, na 
instituição (B2) 

eu acho que começa 
individualmente né, de cada um ter 
essa visão...né, e se disponibilizar, 
realizar... é uma cultura. 
Exatamente, que eu acho que é uma 
cultura ... é uma coisa que falta, pelo 
menos eu senti... eu sou nova aqui 
né ...também, né, na instituição (B2) 

Necessidade de cada um 
ter essa visão e 
disponibilidade 
Necessário uma cultura 
de trabalho em equipe na 
instituição 

 

Eu acho que a principal característica é ter 
humildade, acho que se a gente não tem 
humildade ...acho que ninguém nem abre a 
boca para falar, porque... Acho que também 
tem que ter um pouco de empatia né, mas às 
vezes isso é cobrado demais ...mas acima de 
tudo é humildade e respeitar a área de cada 
um né (B5) 

eu acho que a principal 
característica é ter humildade, acho 
que se a gente não tem 
humildade...Acho que ninguém nem 
abre a boca para falar, porque... 
acho que também tem que ter um 
pouco de empatia né, mas às vezes 
isso é cobrado demais...Mas acima 
de tudo é humildade e respeitar a 
área de cada um né (B5) 

Humildade 
Respeito 
Empatia 

 

Respeito (B2) Respeito (B2) Respeito  

E o limite de cada um (B1) E o limite de cada um (B1) Reconhecer o limite de 
cada área 

 

Até a pessoa na hora de se portar no meio de 
uma equipe também ela não utilizar termos por 
exemplo, que no caso é nutrição tão técnicos 
né, para não ficar assim: “que que é isso que 
ela tá falando né, eu não tô entendendo nada”, 
a gente tá numa equipe, cada um tem a sua 
especificidade, mas a gente tem que saber 
como a gente vai falar dessa paciente da sua 
área, de uma forma que todos entendam, que 
essa humildade é para você ouvir e também de 
ser ouvido (B5) 
A partir de uma reunião, esses dados ficam 
numa forma uma folha amarela que a gente 
está querendo montar lá no berçário, só da 
pessoa bater o olho, a pessoa “ah eu vi ele 
está desnutrido, vou agir né”, então eu acho 
que isso é importante... Essa... Integração (B5) 

Até a pessoa na hora de se portar 
no meio de uma equipe ela não 
utilizar termos por exemplo, que no 
caso é nutrição tão técnicos né, para 
não ficar assim: “que que é isso que 
ela tá falando né, eu não tô 
entendendo nada”, a gente tá numa 
equipe, cada um tem a sua 
especificidade, mas a gente tem que 
saber como a gente vai falar dessa 
paciente da sua área, de uma forma 
que todos entendam, que essa 
humildade é para você ouvir e 
também de ser ouvido (B5) 
A partir de uma reunião, esses 
dados ficam numa forma uma folha 
amarela que a gente está querendo 
montar lá no berçário, só da pessoa 
bater o olho, a pessoa “ah eu vi ele 
está desnutrido, vou agir né”, então 
eu acho que isso é importante... 
essa... integração (B5) 

Adequar a linguagem 
para facilitar a 
compreensão da equipe e 
do paciente, evitando 
termos técnicos 
específicos de Nutrição 
Registro no prontuário do 
paciente que facilite a 
compreensão das 
informações nutricionais 
 

 

Tem outra coisa que é importante, é que 
quando você está em equipe .... Equipe multi 
você está disposto a abrir mão da sua conduta, 
para pensar numa outra... Porque às vezes 
você está lá, “vou fazer isso, vou fazer 
aquilo”...olha, “não tá funcionando, pra gente 
precisa disso”, e você se pega numa que eu 
não vou fazer, aí você deixa de ser multi,.. Se 
você não quer abrir mão, também, você desce 
da sua posição para tentar algo novo (B4) 

Tem outra coisa que é importante, é 
que quando você está em equipe .... 
Equipe multi você está disposto a 
abrir mão da sua conduta, para 
pensar numa outra... Porque às 
vezes você está lá, “vou fazer isso, 
vou fazer aquilo”...olha, “não tá 
funcionando, pra gente precisa 
disso”, e você se pega numa que eu 
não vou fazer, aí você deixa de ser 
multi,.. Se você não quer abrir mão, 

Abertura para reorientar 
as decisões de mudança 
de percurso terapêutico 
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também, você não desce da sua 
posição para tentar algo novo (B4) 

Eu procuro ter uma conversa muito ...ativa com 
a enfermagem. Porque ... Às vezes eu vou 
...fazer um atendimento, eu queria saber de 
alguma medicação alguma coisa extremamente 
importante, e às vezes elas pedem... “ai, ana, 
dá para você segurar um pouquinho” ...ou ou 
antecipar... (B3) 

Eu procuro ter uma conversa muito 
ativa com a enfermagem. Porque às 
vezes eu vou fazer um atendimento, 
eu queria saber de alguma 
medicação alguma coisa 
extremamente importante, e às 
vezes elas pedem... para você 
segurar um pouquinho ou ou 
antecipar... (B3) 

Conversa ativa com a 
enfermagem 

 

Eu acho que a dificuldade é conscientização. 
Eu acho que os preceptores né, a vera tenta 
fazer isso, mas é que nem a mari falou, quem 
não é preceptor acaba que ...não acompanha 
as reuniões, não acompanha não no sentido... 
Não acompanha porque, realmente está no 
assistencial. E aí, se não, se essa consciência 
na própria equipe, por exemplo, na minha 
equipe, que tem 5 nutricionistas, se só eu 
fazer...vou tentar fazer, e no dia da minha folga, 
quem que vai fazer, então? Quem vai fazer 
essa interação multi se... Só acontece quando 
eu estou de plantão? Então que precisa criar 
essa conscientização de todos (B5) 

Eu acho que a dificuldade é 
conscientização. Eu acho que os 
preceptores, a coordenadora tenta 
fazer isso, mas é que nem a E6 
falou, quem não é preceptor acaba 
que não acompanha as reuniões... 
Não acompanha porque, realmente 
está no assistencial. E aí, se não, se 
essa consciência na própria equipe, 
por exemplo, na minha equipe, que 
tem 5 nutricionistas, se só eu 
fizer...vou tentar fazer, e no dia da 
minha folga, quem que vai fazer, 
então? Quem vai fazer essa 
interação multi se... Só acontece 
quando eu estou de plantão? Então 
que precisa criar essa 
conscientização de todos (B5) 

Desafio da 
conscientização sobre a 
visão interdisciplinar para 
toda a equipe 
Reconhecimento dos 
esforços da coordenação 
da Residência para 
disseminar essa visão 
Reconhecimento que a 
falta de participação nas 
reuniões ocorre devido ao 
preceptor estar na 
assistência 
Necessidade de 
disseminação da visão 
por toda a equipe para 
não haver desfalque na 
ausência dos 
profissionais de referência 

 

Administrativamente também está mal 
estruturado, por mais que... Na sua folga, vem 
ela, tá. Aí ela veio... A reunião acontece daqui a 
um mês, então vem ela... Nessa semana... 
Então as informações ficam meio que ... 
Pinceladas, ela tem um pedaço... Nós vamos 
ter que montar um quebra-cabeça! (B1) 

Administrativamente também está 
mal estruturado. Por mais que na 
sua folga, vem ela. Tá. Aí ela veio, a 
reunião acontece daqui a um mês, 
então vem (outra) nessa semana... 
Então as informações ficam meio 
que pinceladas, ela tem um 
pedaço... Nós vamos ter que montar 
um quebra-cabeça! (B1) 

Crítica à organização da 
participação na reunião 
de preceptores 
Mesmo o revezamento 
deixa as informações 
descontinuadas, 
fragmentadas como um 
quebra-cabeça 

 

Ou talvez ... Como essa integração seja a partir 
de baixo para cima, teria que vir de cima para 
baixo, talvez ...não sei, algo nesse sentido né, 
não sei (B5) 

Ou talvez como essa integração seja 
a partir de baixo para cima, teria que 
vir de cima para baixo, talvez ...não 
sei, algo nesse sentido né, não sei 
(B5) 

A organização tem sido 
entre os preceptores, 
questiona se seria melhor 
a organização vir a partir 
da chefia 

 

Eu já falei, para mim, a forma de equacionar 
melhor seria que cada setor tivesse ter um 
preceptor de referência que pudesse vir todo 
dia. Como uma forma...uma forma de 
horizontalizar essas informações, e até fica 
mais fácil ele transmitir e... Outra sugestão 
seria essas visitas de leito. Aí, ele... Estando 
ali, junto na visita de leito de...com os 
preceptores de cada setor, ficaria bem mais 
fácil... Você pode conseguiria transmitir melhor 
isso (B1) 

Eu já falei, para mim, a forma de 
equacionar melhor seria que cada 
setor tivesse ter um preceptor de 
referência que pudesse vir todo dia. 
Como uma forma de horizontalizar 
essas informações, e até fica mais 
fácil ele transmitir e... Outra 
sugestão seria essas visitas de 
leito...Estando ali, junto na visita de 
leito com os preceptores de cada 
setor, ficaria bem mais fácil... Você 
pode conseguiria transmitir melhor 
isso (B1) 

Sugere que cada setor 
tenha um preceptor de 
referência diarista, para 
acompanhar 
longitudinalmente o 
residente e a visita 
multidisciplinar ao leito 

 

Eu acho que as ideia de horizontalizar um 
preceptor, seria muito boa, porque ...a 
fisioterapia trabalha com plantões, tá, então 
cada dia é... Um grupo (B3) 

Eu acho que as ideia de 
horizontalizar um preceptor, seria 
muito boa, porque a fisioterapia 

Concorda com a sugestão 
de preceptor de 
referência ao longo da 
semana, pois a 
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trabalha com plantões, então cada 
dia é um grupo (B3) 

Fisioterapia trabalha com 
plantões 

Na fono também, é ... Um de referência, né, 
mas muda no dia de plantão... (B4) 

na fono também, é um de referência, 
mas muda no dia de plantão... (B4) 

Na Fonoaudiologia o 
preceptor de referência 
muda todo plantão 

 

E a gente conseguiria realmente ser uma multi, 
nessa visita, porque quando... A ... Fizesse 
uma colocação, o fisio fizesse uma colocação, 
eles iam começar a pensar ... Porque o fisio fez 
ou não fez alguma coisa, isso, o residente da... 
Fono, o residente da nutri... O dia que tiver o 
residente da TO..(.B1) 

E a gente conseguiria realmente ser 
uma multi, nessa visita, porque 
quando a fono fizesse uma 
colocação, o fisio fizesse uma 
colocação, eles iam começar a 
pensar ... Porque o fisio fez ou não 
fez alguma coisa, isso, o residente 
da Fono, o residente da nutri... O dia 
que tiver o residente da TO..(B1) 

Participação de todas as 
áreas na visita multi como 
sinal de trabalho em 
equipe 

 

O que acontece um pouquinho isso na prática, 
é na casa da gestante, naquelas reuniões, né. 
Na verdade, eu nunca participei, mas, pelo 
menos a lúcia que é da casa da gestante, com 
todos os profissionais e os médicos discutem 
os casos dos pacientes... Não é no caso o 
beira leito, né, mas acho que acontece um 
pouco disso também né, imagino (B5) 

O que acontece um pouquinho isso 
na prática, é na casa da gestante, 
naquelas reuniões... Na verdade, eu 
nunca participei, mas, pelo menos a 
colega que é da casa da gestante, 
com todos os profissionais e os 
médicos discutem os casos dos 
pacientes. Não é no caso beira leito, 
né, mas acho que acontece um 
pouco disso também né, imagino 
(B5) 

Identifica um tipo de 
discussão de casos 
multidisciplinar na Casa 
da Gestante de Alto 
Risco, apesar de nunca 
ter participado 

 

Que é bem mais multidisciplinar do que... Que 
é no berçário (B6) 

que é bem mais multidisciplinar do 
que... que é no berçário (B6) 

Comparação do trabalho 
em equipe na Casa da 
Gestante e na Unidade 
Neonatal 

 

Fica todo mundo se reportando ao médico que 
é que ele que faça essa articulação, e acaba 
que a fono vai lá, pede uma coisa, a fisio vai lá 
e pede outra, vem a psicologia e na verdade 
ninguém está conversando nada, né (B4) 

Fica todo mundo se reportando ao 
médico, quer que ele faça essa 
articulação, e acaba que a fono vai 
lá, pede uma coisa, a fisio vai lá e 
pede outra, vem a psicologia e na 
verdade ninguém está conversando 
nada, né (B4) 

Expectativa de o médico 
articular as questões das 
diversas áreas 
profissionais, sem a 
discussão multidisciplinar 

 

Não cada um está se virando, fazendo o seu, 
pensando deixa eu ir lá antes que a fono não 
vai dar o leite, deixa eu ir lá antes que o físio 
fique lá ...cansando o meu bebê (B1) 

...não, cada um está se virando, 
fazendo o seu, pensando deixa eu ir 
lá antes que a fono vai dar o leite 
...deixa eu ir lá antes que o físio 
fique lá ...cansando o meu 
bebê...(B1) 

Trabalho individual que 
até atrapalha o 
atendimento da outra 
área 

 

E na verdade se você estiver falando da 
reunião que acontece todos os dias na manhã, 
(ri)na casa da gestante, também não acontece, 
eu já trabalhei em outros lugares em que 
existia sim o momento da reunião que era 
obrigatório todos os profissionais multi 
presentes para discutir caso a caso, cada 
um...é... Não é muito assim que acontece 
...então assim, claro, tem sim às vezes a 
participação de alguns ...da equipe multi , e aí 
geralmente quando tem algum caso específico 
para discutir... E tomar alguma decisão em 
geral, o que eu observo que é que vai 
acontecendo isso de que, olha, uma questão 
aqui, então tá, e eu vou ali conversar com 
médico, não tem essa...(B2) 

E na verdade, se você estiver 
falando da reunião que acontece 
todos os dias na manhã na casa da 
gestante, também não acontece. Eu 
já trabalhei em outros lugares em 
que existia sim o momento da 
reunião que era obrigatório todos os 
profissionais multi presentes para 
discutir caso a caso, cada um...é... 
Não é muito assim que acontece 
...então assim, claro, tem sim às 
vezes a participação de alguns da 
equipe multi, e aí geralmente 
quando tem algum caso específico 
para discutir e tomar alguma 
decisão. Em geral, o que eu observo 
que é que vai acontecendo isso de 
que, olha uma questão aqui... então 

Esclarece que a 
discussão de casos na 
Casa da Gestante não é 
tão interdisciplinar assim 
Compartilha experiência 
em outros locais que 
trabalhou e que era 
obrigatória a presença de 
todos os profissionais 
para discussão de todos 
os casos 
A participação da equipe 
multidisciplinar é mais 
pontual, articulada com o 
médico 
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tá, e eu vou ali conversar com 
médico, não tem essa...(B2) 

Isso aconteceu muito tempo atrás, aqui, um 
dos fatores é que a gente tinha 300 pacientes 
mês,.. E a equipe era muito maior ... Hoje 
temos 700 ...e tem um índice de 
aproximadamente de 20% alto risco... Então... 
começava... A médica diarista do hospital 
chegava cedinho, todo mundo já tinha visto 
seus bebês, e... Se não me engano, eram só 
12 leitos de uti. Começa por aí, duas salas de 
uti, uma sala... Sala 1 e a sala 2 que é um 
pouco maior que cabe mais... ...seis leitos, 8 
leitos espremidos, um negócio assim ...aí 
passava, a doutora ... Passava, o plantonista 
do dia, fisio, enfermagem fono, já estava nessa 
época, fono e nutri, nós tínhamos. Até que foi 
se perdendo se perdendo (B1) 

Isso aconteceu muito tempo atrás, 
aqui, um dos fatores é que a gente 
tinha 300 pacientes mês, e a equipe 
era muito maior. Hoje temos 700 e 
tem um índice de aproximadamente 
de 20% alto risco. Então, 
começava... A médica diarista do 
hospital chegava cedinho, todo 
mundo já tinha visto seus bebês, e... 
Se não me engano, eram só 12 
leitos de UTI. Começa por aí, duas 
salas de UTI... Sala 1 e a sala 2 que 
é um pouco maior que cabe 
mais...seis leitos, 8 leitos 
espremidos, um negócio assim ...aí 
passava, a doutora ...passava, o 
plantonista do dia, fisio, enfermagem 
fono, já estava nessa época, fono e 
nutri, nós tínhamos. Até que foi se 
perdendo, se perdendo... (B1) 

Memória da quantidade 
de partos realizados, a 
porcentagem de bebês de 
alto risco e a rotina de 
atendimento e discussão 
do médico e dos outros 
profissionais, que se 
perdeu 

 

Olha da forma que eu conheço tem mas como 
eu já trabalhei em outros lugares... Eu via 
acontecer mais esse trabalho multi essa 
discussão multi pelo menos ...esse 
engajamento de todo mundo era diferente do 
que eu enxergo aqui, mari. Na verdade, (ri) 
...nem o espaço físico não comporta, porque eu 
até parei de participar dessa reunião porque 
não tem espaço para gente ficar todo mundo lá, 
tem um monte de residente, tem um pessoal lá 
,então eles mesmo já a sala fica muito 
cheia...nem espaço... Pra começar assim do 
básico, né um espaço que comportasse a 
equipe então...quando eu participava, o que eu 
observava era isso: tem sim, tem o psicólogo 
que participa, tem assistente social, a lúcia , 
encontrava assim, mas não é algo que 
acontece ...rotineiramente que acontece, que a 
gente possa apontar... Aí no geral mesmo, vai 
acontecendo isso e que se tem alguma 
questão, a gente vai lá e se reporta para o 
médico às vezes aparece alguma coisa algum 
atendimento no grupo, eu vou lá chamo a lúcia, 
ou vou lá no serviço social... E a gente tenta 
ver a melhor forma então a gente acaba 
articulando dessa forma (B2) 

Olha da forma que eu conheço 
(trabalho em equipe interdisciplinar) 
tem, mas como eu já trabalhei em 
outros lugares... Eu via acontecer 
mais esse trabalho multi, essa 
discussão multi, pelo menos esse 
engajamento de todo mundo era 
diferente do que eu enxergo aqui. 
Na verdade, nem o espaço físico 
não comporta, porque eu até parei 
de participar dessa reunião porque 
não tem espaço para gente ficar 
todo mundo lá, tem um monte de 
residente...então eles mesmo, já a 
sala fica muito cheia...nem espaço... 
Pra começar assim do básico, um 
espaço que comportasse a equipe. 
Então, quando eu participava, o que 
eu observava era isso: tem sim, tem 
o psicólogo que participa, tem 
assistente social, encontrava assim, 
mas não é algo que acontece 
rotineiramente, que acontece, que a 
gente possa apontar... Aí, no geral 
mesmo, vai acontecendo isso e que 
se tem alguma questão, a gente vai 
lá e se reporta para o médico. Às 
vezes, aparece alguma coisa, algum 
atendimento no grupo, eu vou lá 
chamo a colega, ou vou lá no 
serviço social... E a gente tenta ver a 
melhor forma. Então, a gente acaba 
articulando dessa forma (B2) 

Explica que pelas outras 
experiências que já teve, 
o engajamento da equipe 
era diferente 
Aponta que o espaço 
físico não comporta todas 
as pessoas interessadas 
na discussão em equipe 

 

Na verdade, eu acho que na cabeça da gente, 
antes de ser multi, eu me sinto apagando 
incêndio toda hora lá no meu setor ,então por 
exemplo eu sou fiscal de contrato, imagina eu 
fiz nutrição, sou fiscal de contrato de 
alimentação, atividade bem administrativa, 
contábil.. Gente, quê como assim? Sim, então 
para eu ser multi, eu tenho que primeiro fazer, 

Na verdade... antes de ser multi, eu 
me sinto apagando incêndio toda 
hora lá no meu setor. Então, por 
exemplo: eu sou fiscal de contrato. 
Imagina, eu fiz nutrição, sou fiscal de 
contrato de alimentação, atividade 
bem administrativa, contábil. Gente, 
quê como assim? Sim, então para 

Refere que mal consegue 
dar conta das atividades 
do próprio setor, e por 
isso não consegue 
participar das discussões 
de caso e pensar no 
trabalho em equipe 
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pelo menos fazer a minha parte, né, eu me 
sinto, honestamente, num cobertor curto: eu 
cubro de um lado descubro no pé, cubro no pé 
e ... E aí o que a gente faz, que nem hoje em 
vez de ir para o ambulatório eu tive que ficar 
fazendo coisas que o crn quando veio cobrou, 
vários protocolos, vários...vários anexos que a 
gente está fazendo, né ...então eu acho que 
isso que falta né, aumentou a demanda, está 
diminuindo os profissionais não abre concurso 
público, os profissionais estão se aposentando, 
porque o temer quer tirar a aposentadoria de 
todo mundo, então as pessoas que estão 
aproveitando e aposentando...e a gente fica 
mais... Apagando incêndio, eu quero participar, 
eu quero ajudar, quero fazer uma equipe multi, 
mas antes eu preciso ficar apagando incêndio 
no setor (B5) 

eu ser multi, eu tenho que primeiro 
fazer, pelo menos fazer a minha 
parte, né, eu me sinto, 
honestamente, num cobertor curto: 
eu cubro de um lado descubro no 
pé, cubro no pé e ... E aí o que a 
gente faz, que nem hoje: em vez de 
ir para o ambulatório eu tive que 
ficar fazendo coisas que o CRN 
quando veio cobrou, vários 
protocolos, vários anexos que a 
gente está fazendo, né ... então, eu 
acho que isso que falta. Aumentou a 
demanda, está diminuindo os 
profissionais, não abre concurso 
público, os profissionais estão se 
aposentando, porque o presidente 
quer tirar a aposentadoria de todo 
mundo, então as pessoas que estão 
aproveitando e aposentando...e a 
gente fica mais... apagando 
incêndio. Eu quero participar, eu 
quero ajudar, quero fazer uma 
equipe multi, mas antes eu preciso 
ficar apagando incêndio no setor 
(B5) 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quadro 19: GF C Quadro analítico do ND 1: Inserção do preceptor na RMS 
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Na realidade eu sou nutricionista da empresa 
terceirizada... Na realidade a parte da 
residência, a gente trabalha ...eu sou... Terceiro 
bloco, mas é mais o trabalho em equipe, 
porque as preceptoras delas são outras, né. 
Então, eu auxílio mais em a dúvida ...como que 
elas têm que ir atrás de algumas respostas, 
como elas vão atrás das fonos (risos) ... Porque 
a gente trabalha mesmo em equipe, a 
residência mesmo eu trabalho mais como... 
Ajuda ali, dou um apoio para as meninas, mas 
elas têm preceptoras mesmo delas que ficam 
em outro setor (C1) 

Na realidade eu sou nutricionista da 
empresa terceirizada. Na realidade a 
parte da Residência, a gente 
trabalha ...eu sou... terceiro bloco, 
mas é mais o trabalho em equipe, 
porque as preceptoras delas são 
outras, né 
Então, eu auxílio mais em a dúvida 
...como que elas têm que ir atrás de 
algumas respostas, como elas vão 
atrás das fonos (risos) ... Porque a 
gente trabalha mesmo em equipe, a 
Residência mesmo eu trabalho mais 
como... ajuda ali, dou um apoio para 
as meninas, mas elas têm 
preceptoras mesmo delas que ficam 
em outro setor (C1) 

Trabalho em equipe 
integrado 
Colaboração 
 

 

Eu sou a ... , eu sou fono, eu entrei no hospital 
pelo concurso, né, da... Prefeitura né, e ...no 
primeiro ano como não era uma área que eu 
trabalhava, eu preferi não ficar. E a gente ainda 
não tinha no primeiro ano, não tinha residente 
de fono, tinha de outras áreas, mas ainda não 
tinha residentes de fono... Aí, depois eu entrei e 
comecei a me sentir mais segura né, nos 
atendimentos, né porque eu não trabalhava 
nessa área né, aí... Eu me voluntariei (ri)para 
...participar mais próximo, né da...da 
residência...foi como eu cheguei (ri) (C2) 

... eu sou fono, eu entrei no hospital 
pelo concurso, né, da Prefeitura né, 
e ...no primeiro ano como não era 
uma área que eu trabalhava, eu 
preferi não ficar (como preceptora). 
E a gente ainda não tinha no 
primeiro ano, não tinha residente de 
fono, tinha de outras áreas, mas 
ainda não tinha residentes de fono. 
Aí, depois eu entrei e comecei a me 
sentir mais segura né, nos 
atendimentos, né porque eu não 
trabalhava nessa área né, aí eu me 
voluntariei para participar mais 
próximo, da Residência. Foi como eu 
cheguei (C2) 

Convite  

Eu sou a ..., do serviço social, eu lembro que 
essa demanda chegou com...chegou uma 
demanda da secretaria..., falou do programa... 
E que teria que ter pessoas para estar junto. E 
no período, na época eu não entrei, eu não me 
sentia confortável, né ... Teve algumas outras 
colegas que estavam envolvidas, eu lembro 
que eu comecei no segundo ou terceiro ano, 
foram saindo algumas pessoas e aí foi feito o 
convite para participar. Mas, foi como um 
convite assim: para dar conta de uma 
demanda, uma demanda para cumprir... E era 
tudo muito novo, a gente não entendia …” 
nossa, o que é isso? Residência?” Assim, 
então acho que pegou um pouco a gente de 
surpresa, né, acho que por isso a insegurança 
do trabalho, de como seria feito, a gente não 
tinha condições, capacidade técnica né, para 
acompanhar, então acho que gerou bastante 
insegurança, assim, de forma geral... No grupo 
(C3) 

... eu sou do serviço social, eu 
lembro que essa demanda chegou, 
uma demanda da secretaria, falou 
do programa... E que teria que ter 
pessoas para... Estar junto. E no 
período, na época eu não entrei, eu 
não me sentia confortável, né ... 
Teve algumas outras colegas que 
estavam envolvidas, eu lembro que 
eu comecei no segundo ou terceiro 
ano, foram saindo algumas pessoas 
e aí foi feito o convite para participar. 
Mas, foi como um convite assim: 
para dar conta de uma demanda, 
uma demanda para cumprir. E era 
tudo muito novo, a gente não 
entendia. “nossa, o que é isso? 
Residência?” Assim, então acho que 
pegou um pouco a gente de 
surpresa, né, acho que por isso a 
insegurança do trabalho, de como 
seria feito, a gente não tinha 
condições, capacidade técnica né, 
para acompanhar, então acho que 

Convite (sem direito a 
declinar) e demanda 
Hospital de Ensino 
Mobilização da equipe/ 
Reflexão sobre o próprio 
trabalho 
Questionamento sobre a 
capacidade da equipe em 
se envolver com a 
Residência 
Multiprofissional, 
formação para 
preceptoria 
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gerou bastante insegurança, assim, 
de forma geral... No grupo (C3) 

Bom eu sou a ..., sou enfermeira lá da uti 
neonatal, entrei também pelo concurso, né, e a 
residência, eu vim conhecer a residência aqui 
também, porque aqui até, foi o primeiro 
hospital, meu trabalho público, eu só trabalhei 
em hospital particular, que naquele tempo não 
tinha né, mas assim..., como eu já dei aula por 
muito tempo em paralelo, então, os enfermeiros 
quando eles foram entrando, foram meio 
...como a gente pegava os alunos, como nós 
né, embora sejam pessoas formadas, mas da 
visão daquela prática, tirar um pouco daquela 
visão acadêmica, mas trazendo um pouquinho 
sim da parte prática, porque na uti neonatal não 
tem muito tempo para isso, para teoria né, a 
gente... Aprende ah tá precisando,(ri) levanta a 
mão, “pede socorro! Vamos fazer juntos, 
então”. Acabou primeiro, foi sendo assim,... 
Não teve muito esse negócio de combinado, 
mas foi legal porque eu acho que as meninas 
tiveram esse espaço de: pedir “socorro”, 
pra...né... Como temos vários enfermeiros, né, 
sempre tem pelo menos três …então, quando 
elas vão fazer procedimento a única coisa que 
a gente sempre pediu foi, é para quando não 
estivesse se sentindo segura ,sempre fizesse 
com uma de nós. Então, elas sabem que elas 
não têm uma única, só uma pessoa para 
acompanhar, né. No início até teve isso, teve, 
parece que duas enfermeiras para acompanhar 
mas depois isso acabou, ficando um pouco... 
Com cada um, então não tem uma única 
pessoa. Então, elas acabam hoje, elas, até 
assumem sala, acabam desenvolvendo um 
serviço normal, tanto é que a gente vai vendo 
que elas vão chamando cada vez menos, a 
gente está por perto... Mas elas se 
desenvolvem tranquilamente, acho legal isso 
(C4) 

... eu sou enfermeira lá da UTI 
neonatal, entrei também pelo 
concurso, né, e a Residência, eu vim 
conhecer a Residência aqui 
também, porque aqui até, foi o 
primeiro hospital, meu trabalho 
público, eu só trabalhei em hospital 
particular, que naquele tempo não 
tinha né, mas assim..., como eu já 
dei aula por muito tempo em 
paralelo, então, os enfermeiros 
quando eles foram entrando, foram 
meio ...como a gente pegava os 
alunos, como nós né, embora sejam 
pessoas formadas, mas da visão 
daquela prática, tirar um pouco 
daquela visão acadêmica, mas 
trazendo um pouquinho sim da parte 
prática, porque na uti neonatal não 
tem muito tempo para isso, para 
teoria né, a gente... Aprende ah tá 
precisando,(ri) levanta a mão, “pede 
socorro! Vamos fazer juntos, então”. 
Acabou primeiro, foi sendo assim,... 
Não teve muito esse negócio de 
combinado, mas foi legal porque eu 
acho que as meninas tiveram esse 
espaço De: pedir “socorro”, 
pra...né... Como temos vários 
enfermeiros, né, sempre tem pelo 
menos três …então, quando elas 
vão fazer procedimento a única 
coisa que a gente sempre pediu foi, 
é para quando não estivesse se 
sentindo segura, sempre fizesse 
com uma de nós. Então, elas sabem 
que elas não têm uma única, só uma 
pessoa para acompanhar, né. No 
início até teve isso, teve, parece que 
duas enfermeiras para acompanhar 
mas depois isso acabou, ficando um 
pouco... Com cada um, então não 
tem uma única pessoa. Então, elas 
acabam hoje, elas, até assumem 
sala, acabam desenvolvendo um 
serviço normal, tanto é que a gente 
vai vendo que elas vão chamando 
cada vez menos, a gente está por 
perto... Mas elas se desenvolvem 
tranquilamente, acho legal isso (C4) 

Hospital de Ensino  
Integração Ensino-
Serviço 
Experiência prévia com 
ensino 
 

 

Eu sou..., sou terapeuta ocupacional. Vim para 
o hospital por uma solicitação minha pessoal 
para trabalhar com regime de plantão. E 
quando eu comecei aqui também, como a ..., 
foi uma área diferente, uma área nova, a 
residência...ela... Foi uma questão 
assim...nova, e que não estava muito implícita 
quando eu vim, né ... Acho que minha 
aproximação com a residência foi em cima do 
trabalho, foi com as atividades em conjunto, né, 
no início no ambulatório, que os residentes, ... 

Eu sou terapeuta ocupacional. Vim 
para o hospital por uma solicitação 
minha pessoal para trabalhar com 
regime de plantão. E, quando eu 
comecei aqui também, como a 
colega, foi uma área diferente, uma 
área nova, a Residência... Foi uma 
questão nova, e que não estava 
muito implícita quando eu vim, né ... 
Acho que minha aproximação com a 
Residência foi em cima do trabalho, 

Hospital de Ensino 
Integração Ensino-
Serviço 
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Meio que se revezavam, faziam meio que um 
rodízio e iam participando, observando, foi aí 
que houve essa aproximação maior... A terapia 
ocupacional não tem residentes aqui, né... Não 
faz parte do grupo de residência 
multiprofissional, mas eu acabo ... Meio que... 
De penetra (rindo) trabalhando junto com os 
residentes (C5) 

foi com as atividades em conjunto, 
né, no início no ambulatório, que os 
residentes, meio que se revezavam, 
faziam meio que um rodízio e iam 
participando, observando, foi aí que 
houve essa aproximação maior... A 
Terapia Ocupacional não tem 
residentes aqui, né... Não faz parte 
do grupo de Residência 
Multiprofissional, mas eu acabo ... 
Meio que... De penetra (rindo) 
trabalhando junto com os residentes 
(C5) 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Eu não sinto, algo específico em relação a 
isso. Porque como acho que, na área da 
saúde, pelo menos assim, na nossa área 
atuante, na enfermagem, acaba... É uma das 
..., é um dos nossos...entre aspas, … como 
eu posso dizer, não sei se é a palavra certa 
isso … “dever” mas é mais ou menos o 
nosso dever orientar, supervisionar, ajudar, 
fica como ...então mesmo .... Mesmo se não 
fosse uma residência, fossem funcionários 
novos, que estivessem chegando no hospital. 
Então, é mais ou menos o mesmo perfil. 
Então a gente acolhe... Ensina... 
Supervisiona... Acompanha... Acaba sendo 
responsável... Até pelo serviço da pessoa, 
até o momento que a pessoa... Ter respaldo 
suficiente. Como já é uma rotina que, ...se 
não fosse uma residência, também teria. 
Claro acaba tendo uma cautela... Maior, 
porque ...as pessoas estão vindo sem 
experiência, mas ainda mais na prefeitura a 
gente tem muito esses funcionários que vem 
sem experiência, sem formação, porque a 
prefeitura não tem uma exige isso, então, a 
gente sabe que a gente tem um projeto maior 
do que os outros hospitais por aí que já 
pegam um pessoal mais encaminhado, 
mastigado, então a gente recebe o 
funcionário cru, até mesmo funcionário, então 
acaba sendo uma rotina. Então, a gente tem 
uma certa satisfação, a gente sente um certo 
o reconhecimento, mas de uma forma geral, 
que a gente acaba adquirindo ao longo dos 
anos de serviço, né. Mas não...eu penso 
assim né, mas não especificamente para 
residência (C4) 

Eu não sinto, algo específico em relação a 
isso. Porque como acho que, na área da 
saúde, pelo menos assim, na nossa área 
atuante, na enfermagem, acaba ...é um dos 
nossos, entre aspas, como eu posso dizer, 
não sei se é a palavra certa isso “dever”, mas 
é mais ou menos o nosso dever orientar, 
supervisionar, ajudar, fica como ...mesmo se 
não fosse uma Residência, fossem 
funcionários novos, que estivessem 
chegando no hospital. Então, é mais ou 
menos o mesmo perfil. Então a gente acolhe, 
ensina, supervisiona, acompanha, acaba 
sendo responsável até pelo serviço da 
pessoa, até o momento que a pessoa. Ter 
respaldo suficiente. Como já é uma rotina 
que, se não fosse uma Residência, também 
teria. Claro acaba tendo uma cautela maior, 
porque as pessoas estão vindo sem 
experiência, mas ainda mais na prefeitura a 
gente tem muito esses funcionários que vem 
sem experiência, sem formação, porque a 
prefeitura não tem uma exigência... então, a 
gente sabe que a gente tem um projeto maior 
do que os outros hospitais por aí que já 
pegam um pessoal mais encaminhado, 
mastigado, então a gente recebe o 
funcionário cru, até mesmo funcionário, então 
acaba sendo uma rotina. Então, a gente tem 
uma certa satisfação, a gente sente um certo 
o reconhecimento, mas de uma forma geral, 
que a gente acaba adquirindo ao longo dos 
anos de serviço, né. Mas não penso 
especificamente para Residência (C4) 

Gratificação pessoal e 
profissional 
Não sente 
reconhecimento da 
instituição 
Entende o ensino 
como algo inerente à 
própria área de 
atuação 
Integração Ensino-
Serviço 
 

 

Sim (motivada a continuar fazendo esse 
treinamento com funcionários e residentes), 
sim, o tempo todo não só com a residência 
mas com todos que chegam mesmo... E tem 
que ter né! (risos) pelo amor de deus, né, se 
não, já pensou na nossa área? (risos) (C4) 

Sim (motivada a continuar fazendo esse 
treinamento com funcionários e residentes), 
sim, o tempo todo não só com a Residência 
mas com todos que chegam mesmo... E tem 
que ter né! pelo amor de deus, né, se não, já 
pensou na nossa área? (C4) 

Motivação pessoal e 
profissional 
Entende o ensino 
como algo inerente à 
própria área de 
atuação 
Integração Ensino-
Serviço 
 

 

Ah, eu concordo com a C4. Acho que... Até 
por... Eu ter passado por esse processo, 
então eu não tinha experiência e... Como eu 
falei ...hoje eu consigo trabalhar.... E 
gratificado por ver o residente, ele entrou e 
ele sai… também conseguindo ...né, ter esse 
trabalho, depois a gente vê que eles estão 
empregados, então é gratificante... Porque 
sabe que eles passaram por nós e 
...conseguem trabalhar (C2) 

Ah, eu concordo com a colega. Acho que, até 
por eu ter passado por esse processo, então 
eu não tinha experiência e, como eu falei 
hoje eu consigo trabalhar. E gratificado por 
ver o residente, ele entrou e ele sai também 
conseguindo ter esse trabalho, depois a 
gente vê que eles estão empregados, então é 
gratificante, porque sabe que eles passaram 
por nós e conseguem trabalhar (C2) 

Motivação (pessoal, 
profissional)  
Gratificação pessoal e 
profissional 
 

 

Eu acho que tem um acolhimento aqui sim, 
né, quando eu vim, eu tive um acolhimento 
muito bom por parte da equipe 
multiprofissional ...é... Uma equipe bem 

Eu acho que tem um acolhimento aqui sim, 
né, quando eu vim, eu tive um acolhimento 
muito bom por parte da equipe 
multiprofissional. É uma equipe bem variada 

Motivação (pessoal, 
profissional)  
Gratificação pessoal e 
profissional 
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variada né ... E eu acho que todos os setores 
foram extremamente assim... Receptivos, 
atenciosos comigo. E eu acho que sim, a 
gente tenta meio que... Reproduzir, então, 
né, essa atenção, e eu tenho gratificação 
pessoal em relação aos residentes. Sinto que 
tem uma boa comunicação... E ...é uma 
comunicação com a equipe e que acaba 
meio que refletindo com eles, né. Vejo os 
residentes como uma extensão da … da 
equipe como um todo, então eu acho que 
essa gratificação ela é pessoal. Aqui, eu 
acho que essa questão da residência ela 
fica... Meio que permear, permeia a questão 
dos deveres e das funções mas ela permeia 
… assim de uma forma... Não ... Não 
explícita, não oficializada, né ...o que a gente 
observa, assim, é que as pessoas têm que 
desempenhar as suas funções e extra!... 
Ainda, ser preceptores. Então nesse... Nesse 
momento eu não vejo o reconhecimento 
oficial. Seja em cima de remuneração, seja 
em cima de “olha eu sei que você está 
sobrecarregada e você ainda é preceptor”,... 
Aqui eu considero uma crítica em relação a 
isso. Não em relação ao meu aspecto, não, 
porque eu até nem tenho, né, residentes na 
to, né. Mas eu vejo com os colegas, né (C5) 

né, e eu acho que todos os setores foram 
extremamente... receptivos, atenciosos 
comigo. E eu acho que sim, a gente tenta 
meio que reproduzir, então, né, essa 
atenção, e eu tenho gratificação pessoal em 
relação aos residentes. Sinto que tem uma 
boa comunicação... com a equipe e que 
acaba meio que refletindo com eles, né. Vejo 
os residentes como uma extensão da equipe 
como um todo, então eu acho que essa 
gratificação ela é pessoal. Aqui, eu acho que 
essa questão da Residência ela fica... meio 
que permear, permeia a questão dos deveres 
e das funções mas ela permeia … assim de 
uma forma... não explícita, não oficializada, 
né ...O que a gente observa, assim, é que as 
pessoas têm que desempenhar as suas 
funções e extra!... ainda, ser preceptores. 
Então nesse... nesse momento eu não vejo o 
reconhecimento oficial. Seja em cima de 
remuneração, seja em cima de “olha eu sei 
que você está sobrecarregada e você ainda é 
preceptor”,... aqui eu considero uma crítica 
em relação a isso. Não em relação ao meu 
aspecto, não, porque eu até nem tenho, né, 
residentes na TO, né. Mas eu vejo com os 
colegas, né (C5) 

Trabalho em equipe: 
Comunicação e 
discussão de caso 
Falta reconhecimento 
oficial, gratificação 
financeira pela 
atividade de 
preceptoria 
 

Eu concordo bastante com a C3. Eu também 
sinto isso, eu acho que a coordenação da 
residência sim, a gente sente essa 
valorização né, eu acho que talvez o hospital 
como um todo, parece como uma prática já 
talvez... Nem tanto talvez ...nem parece tanto 
...mas a coordenação em si, sim,... Eu sinto 
sim, de uma proximidade, eu acho que isso é 
reconhecimento, né. Quando eles estão 
próximos, quando ele pergunta se está tudo 
bem, que se respalda né, a coordenação 
pelo menos eu sinto (C3) 

Eu concordo bastante com a colega. Eu 
também sinto isso, eu acho que a 
coordenação da Residência sim, a gente 
sente essa valorização né, eu acho que 
talvez o hospital como um todo, parece como 
uma prática... nem tanto...mas a 
coordenação em si, sim,... eu sinto sim, de 
uma proximidade, eu acho que isso é 
reconhecimento, né. Quando eles estão 
próximos, quando ele pergunta se está tudo 
bem, que se respalda né, a coordenação pelo 
menos eu sinto (C3) 

Sente 
reconhecimento da 
coordenação da 
Residência 
Multiprofissional mas 
não do hospital como 
um todo 
 

 

Ah, eu acho gratificante sim, porque você vê 
que no caso das nutricionistas em si, que se 
elas estão aprendendo, elas vão atrás, às 
vezes elas que vem com alguma novidade, 
com alguma coisa e ela trazem para a gente 
também..., é gratificante, porque elas estão 
crescendo, estão alcançando emprego... É 
gratificante esse reconhecimento delas (C1) 

Ah, eu acho gratificante sim, porque você vê 
que no caso das nutricionistas em si, que se 
elas estão aprendendo, elas vão atrás, às 
vezes elas que vem com alguma novidade, 
com alguma coisa e ela trazem para a gente 
também..., é gratificante, porque elas estão 
crescendo, estão alcançando emprego... é 
gratificante esse reconhecimento delas (C1) 

Gratificação pessoal e 
profissional 
Sente 
reconhecimento por 
parte das residentes 

 

Eu queria só acrescentar. Eu concordo com 
que a iara falou: a parte coordenação multi ... 
realmente. Eu vejo essa... Vontade né, dela, 
de que isso dê certo, eu acho que é um 
cuidado assim, extremamente ético, 
respeitoso com todo mundo,... Mas falando 
por mim mesmo, assim, uma preocupação 
muito grande em que as coisas caminhem 
bem, né... Que dêem... Que dêem certo. 
Então, é isso, cuidado sim. O que eu falo 
mais é essa questão oficial, por exemplo, da 
secretaria da saúde, né... Essa questão mais 
...administrativa. Mas em relação à 

Eu queria só acrescentar. Eu concordo com 
que a colega falou: a parte coordenação 
multi, realmente. Eu vejo essa... Vontade né, 
dela, de que isso dê certo, eu acho que é um 
cuidado assim, extremamente ético, 
respeitoso com todo mundo... Mas falando 
por mim mesmo, assim, uma preocupação 
muito grande em que as coisas caminhem 
bem... Que dê certo. Então, é isso, cuidado 
sim. O que eu falo mais é essa questão 
oficial, por exemplo, da secretaria da saúde, 
né... Essa questão mais ...administrativa. 
Mas em relação à coordenação não tem que 
falar não, pelo contrário (C5) 

Sente 
reconhecimento da 
coordenação da 
Residência 
Multiprofissional 

 



APÊNDICES |  251 

 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA 
ANALÍTICA  

SUBCATEGORIA 

coordenação não tem que falar não, pelo 
contrário (sorri) (C5) 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quadro 21: GF C do Núcleo direcionador 3: Preceptoria e formação do residente (do contato com o 

Projeto Político Pedagógico, identificação dos objetivos de aprendizagem no cenário de prática, 

desenvolvimento desses objetivos, preocupações e cuidados com a formação do residente e perfil do 

egresso da Residência Multiprofissional) 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA ANALÍTICA  SUBCATEGORIA 

Eu não (C1) Eu não (risos) (C1) Não teve contato com o ppp  

Pra gente chegou, agora eu não sei se 
eu li tudo. Tá lá nos nossos papéis das 
nossas pastas (C3) 

Pra gente chegou, agora eu não sei se 
eu li tudo (C3) 

Teve contato com o ppp  

Eu li... O que tem sobre residência 
multiprofissional mas pelo ministério da 
saúde né, mas só as portarias né … 
acho que... Específico daqui eu não 
me recordo... De ter visto... De repente 
(ri), mas não me recordo. Não sei dizer 
(C5) 

Eu li... O que tem sobre Residência 
multiprofissional mas pelo ministério da 
saúde, né. Mas só as portarias né … 
acho que... Específico daqui eu não me 
recordo... De ter visto... De repente (ri), 
mas não me recordo. Não sei dizer (C5) 

Teve contato com a legislação 
da residência multiprofissional 

 

Agora eu não sei se eu estou 
confundindo portaria ou projeto (C3) 

Agora eu não sei se eu estou 
confundindo portaria ou projeto (C3) 

Contato com o ppp duvidoso  

Bom, lá na neo eu sei que algumas 
coisas chegaram, pra gente também, 
mas foi aquilo que eu te falei, no 
começo até tinham né as pessoas 
certas que ficavam, preceptores né .. 
Depois acabou meio que... Mais os 
enfermeiros acabaram se envolvendo 
e ficando, né, então... Depois não teve 
... Um aprofundamento nisso, uma 
proposta (C4) 

Bom, lá na neo eu sei que algumas 
coisas chegaram, pra gente também, 
mas foi aquilo que eu te falei, no 
começo até tinham né as pessoas 
certas que ficavam, preceptores né .. 
Depois acabou meio que... Mais os 
enfermeiros acabaram se envolvendo e 
ficando, né, então... Depois não teve ... 
Um aprofundamento nisso, uma 
proposta (C4) 

Não teve contato com o ppp  

Eu acho que esse é uma das grandes 
falhas do... Programa... Essa educação 
continuada que a gente não tem! Esse 
preparo, né, ... E aí acho que ...talvez, 
é informado, que tem esses e-mails, 
esses acessos, mas não tem assim... 
Vamos sentar e vamos discutir esse 
texto, não tem o gancho...teve curso 
fora, que eu acho que também quem é 
responsável, né, quem fez o curso 
fora, também fica responsável de 
trazer para os demais da equipe. Mas 
que também é difícil passar..., então eu 
acho que isso fica, talvez, fica um furo. 
Eu acho que a gente acaba indo pela 
linha da nossa formação. Então, talvez 
a mesma meta, o mesmo objetivo é o 
do trabalho que a gente tem no dia a 
dia, acho que as cobranças vão 
permear ...um pouco, talvez dentro do 
... Trabalho da rotina do dia a dia, 
mesmo. Penso que a gente ...acaba 
indo mesmo por esse segmento. 
Embora, quando é solicitado o 
cronograma, tudo, né, acho que é a 
hora que a gente senta e pensa, bom, 
tal tempo vai para esse setor, o que 
que vai desenvolver, atividades, mas 
...sempre pensadas dentro... Das 

Eu acho que esse é uma das grandes 
falhas do programa. Essa educação 
continuada que a gente não tem! Esse 
preparo, né, ... E aí acho que ...talvez, é 
informado, que tem esses e-mails, 
esses acessos, mas não tem assim... 
Vamos sentar e vamos discutir esse 
texto, não tem o gancho...teve curso 
fora, que eu acho que também quem é 
responsável, né, quem fez o curso fora, 
também fica responsável de trazer para 
os demais da equipe. Mas que também 
é difícil passar..., então eu acho que 
isso fica, talvez, fica um furo. Eu acho 
que a gente acaba indo pela linha da 
nossa formação. Então, talvez a mesma 
meta, o mesmo objetivo é o do trabalho 
que a gente tem no dia a dia, acho que 
as cobranças vão permear um pouco, 
talvez dentro do trabalho da rotina do 
dia a dia, mesmo. Penso que a gente 
acaba indo mesmo por esse segmento. 
Embora, quando é solicitado o 
cronograma, tudo, né, acho que é a 
hora que a gente senta e pensa, bom, 
tal tempo vai para esse setor, o que que 
vai desenvolver, atividades, mas 
sempre pensadas dentro das ações do 
profissional que tá naquele setor ... (C3) 

Educação continuada para 
preceptores 
Planejamento do cronograma, 
atividades da residência 
insipiente 
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ações... Né do profissional que tá ... 
Naquele setor já... (C3) 

Como no meu caso não tenho uma 
atuação específica, mas com múltiplas 
formações ...desde o início ficou claro 
que, pelo menos... Pensei que o 
objetivo era trabalhar a 
interprofissionalidade. Então, uma 
visão de ...equipe multiprofissional, né, 
a interdisciplinaridade, e aí... Um 
objetivo maior até de algumas 
questões e indo para o lado da 
transdisciplinaridade. Então na questão 
da amamentação, acho que ela é 
transversal aqui... ...ela é 
transdisciplinar … a questão do 
cuidado né, da comunicação... Com 
esses pais, né... O acolhimento... 
Então acho que assim, mas não foi 
algo que discuti com alguém... Acho 
que foi algo... De uma trajetória 
pessoal, né...que também considero. 
Sim ... Porque certo é você entender, 
né, quais são os objetivos... Acho que 
esse grupo está sendo muito 
importante... (rindo) para... Pontuar 
isso né (C5) 

Como no meu caso não tenho uma 
atuação específica, mas com múltiplas 
formações, desde o início ficou claro 
que o objetivo era trabalhar a 
interprofissionalidade. Então, uma visão 
de equipe multiprofissional, a 
interdisciplinaridade, e aí... Um objetivo 
maior até de algumas questões e indo 
para o lado da transdisciplinaridade. 
Então na questão da amamentação, 
acho que ela é transversal aqui, ela é 
transdisciplinar, a questão do cuidado, 
da comunicação com esses pais... O 
acolhimento... Então acho que assim, 
mas não foi algo que discuti com 
alguém... Acho que foi algo... De uma 
trajetória pessoal...que também 
considero. Sim, porque o certo é você 
entender, quais são os objetivos... Acho 
que esse grupo está sendo muito 
importante para pontuar isso ... (C5) 

Interdisciplinaridade 
Colaboração 
Comunicação e discussão de 
caso 
 

 

Acho que lá na neo a gente acaba... 
Colocando conforme eles vão 
entrando, o R1 e o R2 geralmente com 
serviço de menor complexidade, para 
depois ir aumentando. No início do 
plantão,... É porque nós que 
recebemos o plantão, os residentes 
chegam depois. Eles não pegam o 
plantão com a gente. Pelo menos, até 
o momento não aconteceu isso ainda. 
Então a gente já está sabendo o que 
está acontecendo no setor, o que a 
gente tem para hoje (risos)... Né, então 
conforme o tempo de... Residência, 
como eles estão chegando, quando 
eles acabam pegando casos que estão 
mais tranquilos... E onde tem mais 
complexidade na, para aqueles que 
estão mais tempo, e assim também 
com as formações extracurriculares 
que eles têm, a gente tem já alguns 
residentes que tem já o curso já de 
picc. Então a gente traz também, a 
gente passa também, então … quer 
dizer, a gente aproveita aquilo que ele 
já tem às vezes de diferencial e acaba 
já engajando na residência também e 
“vamos, que vamos” ! O que tiver para 
hoje, a gente põe lá! Então, na 
residência, toda hora que acontece 
alguma coisa lá em cima, a maioria 
dos procedimentos todos eles 
conseguem acompanhar e a gente 
reveza também... (C4) 

Acho que lá na Neo a gente acaba 
colocando conforme eles vão entrando, 
o R1 e o R2, geralmente com serviço de 
menor complexidade, para depois ir 
aumentando. No início do plantão, 
porque nós que recebemos o plantão. 
Os residentes chegam depois. Eles não 
pegam o plantão com a gente. Pelo 
menos, até o momento não aconteceu 
isso ainda. Então a gente já está 
sabendo o que está acontecendo no 
setor, o que a gente tem para hoje ... 
Então conforme o tempo de Residência, 
como eles estão chegando, quando eles 
acabam pegando casos que estão mais 
tranquilos. E onde tem mais 
complexidade para aqueles que estão 
mais tempo, e assim também com as 
formações extracurriculares que eles 
têm, a gente tem já alguns residentes 
que tem já o curso de PICC. Então a 
gente ... aproveita aquilo que ele já tem 
às vezes de diferencial e acaba já 
engajando na Residência também e 
“vamos, que vamos!” O que tiver para 
hoje, a gente põe lá! Então, na 
Residência, toda hora que acontece 
alguma coisa lá em cima, a maioria dos 
procedimentos todos eles conseguem 
acompanhar e a gente reveza 
também... (C4) 

Ensino da menor para a maior 
complexidade dos casos para 
os residentes atenderem e 
conforme a bagagem que o 
residente carrega 
(conhecimento prévio) 
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E na fono também a gente traçou isso, 
como uma forma de gradação também, 
elas ficam primeiro com os bebês 
mais... Tranquilos, né, com menos 
intercorrências ...e depois a gente 
passa para os casos... Os bebês mais 
complexos … os casos mais crônicos... 
Em termos de metas, a gente faz isso. 
Ela está aqui, para quando chegar... 
No mais complexo e as 
transformações também vem pela 
residência... Das aulas que eles têm, 
dos grupos ...que também vão 
agregando a formação deles (C2) 

E na fono também a gente traçou isso, 
como uma forma de gradação também, 
elas ficam primeiro com os bebês 
mais... tranquilos, né, com menos 
intercorrências ...e depois a gente 
passa para os casos... de bebês mais 
complexos … os casos mais crônicos... 
Em termos de metas, a gente faz isso. 
Ela está aqui, para quando chegar... no 
mais complexo e as transformações 
também vem pela Residência... das 
aulas que eles têm, dos grupos ...Que 
também vão agregando a formação 
deles (C2) 

Ensino da menor para a maior 
complexidade dos casos para 
os residentes atenderem 

 

Eu penso que assim, com uma visão 
ampla de sus, eu acho que esse 
resgate tem que ser feito, né acho que 
essa valorização, de grande 
importância num hospital como esse.... 
Com esse resgate do sus, que ele 
tenha essas condições de ter com uma 
análise crítica, né, ...autônomo …acho 
que é isso, né, acho que saindo com 
uma valorização mesmo da 
importância do sus. Pelo menos, é isso 
que eu tento ir por esse caminho um 
(C3) 

Eu penso que assim, com uma visão 
ampla de SUS, eu acho que esse 
resgate tem que ser feito, acho que 
essa valorização, de grande importância 
num hospital como es Com esse 
resgate do SUS, que ele tenha essas 
condições de ter com uma análise 
crítica, autônomo …acho que é isso, né, 
acho que saindo com uma valorização 
mesmo da importância do SUS. Pelo 
menos, é isso que eu tento ir por esse 
caminho um (C3) 

Clareza do perfil do egresso 
CHA do egresso 
Integralidade do cuidado 
Assistência em rede 
 

 

Eu concordo eu acho que a questão do 
SUS é com fundamental, ainda mais 
nesses tempos né ...mas... Tem uma 
preocupação assim... Cada um que 
cada residente saia também com mais 
confiança, do que ele veio com seu 
saber... Isso no dia a dia... É... Um 
caminho que eu procuro seguir né, ele 
tem seu conhecimento e eu estou 
aprendendo junto, eu o vejo como 
outro profissional... É um colega né... 
De profissão, de área diversa ….eu 
acho que o egresso, um dos objetivos 
é que saia ...amadurecido para 
trabalhar com outro…., né... Saia 
assim com essa... Flexibilidade e 
disponibilidade, né, interna, para lidar 
com o outro e com a diferença ...eu 
acho que é basicamente isso (C5) 

Eu concordo eu acho que a questão do 
SUS é com fundamental, ainda mais 
nesses tempos...mas tem uma 
preocupação assim... que cada 
residente saia também com mais 
confiança, do que ele veio com seu 
saber. Isso no dia a dia... Um caminho 
que eu procuro seguir né, ele tem seu 
conhecimento e eu estou aprendendo 
junto, eu o vejo como outro profissional. 
É um colega de profissão, de área 
diversa…eu acho que o egresso, um 
dos objetivos é que saia amadurecido 
para trabalhar com outro. Saia assim 
com essa flexibilidade e disponibilidade 
interna, para lidar com o outro e com a 
diferença ...eu acho que é basicamente 
isso (C5) 

Clareza do perfil do egresso 
CHA do egresso 
Interdisciplinaridade 
Colaboração 
Flexibilidade, disponibilidade 
 

 

Eu concordo com a ... E a ..., né, que 
eu acho que é importante saber 
trabalhar com outros profissionais, e 
que teremos outras características de 
trabalho, que aqui é de um jeito, mas 
em que em outro hospital talvez pode 
ser de outro jeito ...e que ter esse jogo 
de cintura, né e ter raciocínio clínico 
né... Em cada caso né …. (C2) 

Eu concordo com as colegas... que eu 
acho que é importante saber trabalhar 
com outros profissionais, e que teremos 
outras características de trabalho, que 
aqui é de um jeito, mas em que em 
outro hospital talvez pode ser de outro 
jeito ...e que ter esse jogo de cintura, né 
e ter raciocínio clínico né... Em cada 
caso né …. (C2) 

Trabalhar em equipe integrada 
Flexibilidade, jogo de cintura 
Raciocínio clínico 
Adequação à realidade de 
cada caso e de cada hospital 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Olha, eu vejo que é um trabalho em equipe 
quando todos acabam tendo o mesmo 
objetivo. Eu não sei, né, eu penso assim, 
né. Uma hora a gente é perna, outra hora a 
gente é braço, né... Então, todo mundo 
sabe, cada um sabe onde é o seu dever... 
Mas tem algumas ...algumas atividades, 
até algumas atitudes, que não dependem 
de um único profissional isoladamente, né 
...então, tem coisas que ...é...eu posso 
fazer ... Eu tenho...é... É do meu...da minha 
profissão fazer tal coisa? E às vezes, um 
outro colega da profissão dele também ele 
pode estar fazendo aquilo. Então, 
dependendo de como estiver o caso, ou 
estiver do setor, como estiver o 
andamento, a situação ...então as pessoas 
entram e se ajudam. Então eu acho que, 
se tem um objetivo, um bem comum, 
independente daquilo que estiver 
acontecendo lá fora, né, então a gente 
entra aqui, das 7da manhã às 7 horas da 
noite, a gente é profissional do hospital, 
não importa o setor, não importa quem é o 
paciente, não importa o que tem que fazer, 
não importa... Importa! ...eu só sei é que 
você tem que ir lá..., usar de ética e de 
força de vontade… lá e trabalhar... Para 
desenvolver... Não importa... Nada! Não 
tem... Acho que acaba não tendo um 
relacionamento assim ...nem de amizades, 
eu procuro separar muito isso...né... Eu 
acho que a gente conversa com todo 
mundo, mas se é amizade, é amizade lá 
fora, aqui dentro não pode ter... Pra não 
prejudicar o serviço. Eu acho que aí, acaba 
sendo mais fácil o trabalho em equipe. 
Então as pessoas não envolvem 
sentimentos. Sem emoção, como o 
pessoal fala, então acaba assim que acaba 
sendo mais fácil. Porque a gente acaba 
tendo um objetivo único. E é mais fácil de 
alcançar e não ficar esperando, também, 
um pelo outro, porque cachorro com muito 
dono morre de fome, né..., o que tem pra 
fazer, não importa quantos tem para 
fazer... Eu posso fazer aquilo? Tenho 
respaldo para fazer isso? Então eu não 
espero por ninguém, eu vou e faço... Eu 
acho que isso ajuda bastante. A 
neutralidade acho que acaba ajudando 
bastante nesse caso (C4) 

... eu vejo que é um trabalho em equipe 
quando todos acabam tendo o mesmo 
objetivo (C4) 
... cada um sabe onde é o seu dever... 
mas tem ...algumas atividades, até 
algumas atitudes, que não dependem de 
um único profissional isoladamente, né 
...Então, tem coisas que...eu posso fazer 
... é...da minha profissão fazer tal coisa? 
E às vezes, um outro colega da profissão 
dele também, ele pode estar fazendo 
aquilo. Então, dependendo de como 
estiver o caso, ou estiver do setor, como 
estiver o andamento, a situação ...Então 
as pessoas entram e se ajudam...(C4) 
... eu acho que, se tem um objetivo, um 
bem comum, independente daquilo que 
estiver acontecendo lá fora, né, então a 
gente entra aqui, das 7da manhã às 7 
horas da noite, a gente é profissional do 
hospital, não importa o setor, não 
importa quem é o paciente, não importa 
o que tem que fazer, não importa...eu só 
sei é que você tem que ir lá..., usar de 
ética e de força de vontade… e 
trabalhar... Para desenvolver... não 
importa... nada!.. Acho que acaba não 
tendo um relacionamento assim ...nem 
de amizades, eu procuro separar muito 
isso...né... Eu acho que a gente conversa 
com todo mundo, mas se é amizade, é 
amizade lá fora, aqui dentro não pode 
ter, pra não prejudicar o serviço. Eu acho 
que aí, acaba sendo mais fácil o trabalho 
em equipe. Então as pessoas não 
envolvem sentimentos. Sem emoção, 
como o pessoal fala, então acaba assim 
que acaba sendo mais fácil. Porque a 
gente acaba tendo um objetivo único. E é 
mais fácil de alcançar e não ficar 
esperando, também, um pelo outro, 
porque cachorro com muito dono morre 
de fome, né..., o que tem pra fazer, não 
importa quantos tem para fazer... eu 
posso fazer aquilo? tenho respaldo para 
fazer isso? Então eu não espero por 
ninguém, eu vou e faço... Eu acho que 
isso ajuda bastante. A neutralidade acho 
que acaba ajudando bastante nesse 
caso (C4) 

Trabalho em equipe 
centralizado no objetivo-
centrado no paciente 
 
Colaboração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relacionamento 
profissional 
Profissionalismo 
Sem envolvimento, 
independente de amizade 
Cuidado centrado no 
paciente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eu acho que no trabalho em equipe a 
gente tem que buscar um resultado final, 
independente das partes envolvidas. E se 
a gente trabalhar em equipe a gente vai ter 
condições pra ter o resultado esperado... A 
longo prazo, porque nada é a curto prazo 
...mas...eu acho que aqui o trabalho em 
equipe... Funciona bem... Eu não vejo 
problema nem da enfermagem ...a fonos, 

Eu acho que no trabalho em equipe a 
gente tem que buscar um resultado final, 
independente das partes envolvidas. E 
se a gente trabalhar em equipe a gente 
vai ter condições pra ter o resultado 
esperado a longo prazo, porque nada é a 
curto prazo. Mas eu acho que aqui o 
trabalho em equipe funciona bem. Eu 
não vejo problema nem da enfermagem, 

Trabalho em equipe 
centralizado no objetivo-
centrado no paciente 
 
Colaboração 
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que a nutrição e a fono trabalha muito... 
Junto(ri), a gente consegue ter um 
resultado final esperado bom (C1) 

as fonos, que a nutrição e a fono 
trabalha muito junto, a gente consegue 
ter um resultado final esperado bom (C1) 

No meu setor, junto com as meninas...é 
tranquilo, a gente trabalha bem (C1) 

No meu setor, junto com as meninas...é 
tranquilo, a gente trabalha bem (C1) 

Trabalho em equipe 
tranquilo 

 

É eu acho que é... A parte mais 
multiprofissional é a mais fácil,... Aí quando 
envolve, de repente ...o médico aí...aí às 
vezes, tem mais um pouco de dificuldade 
...mas, na parte multiprofissional..., eu acho 
que a gente tem o trânsito muito bom, 
assim. E até resgatando, a gente tem 
resgatado algumas reuniões 
multiprofissionais... Isso tem feito muito 
bem... Para a equipe... Porque às vezes a 
gente trabalha, mas ...“ah, o que que o 
outro profissional tem a acrescentar?”, às 
vezes, uma visão até da nossa área 
mesmo, que a gente não tá vendo, mas eu 
acho que…. É... Eu acho que a gente 
funciona bem... Aqui (C2) 

a parte mais multiprofissional é a mais 
fácil. aí quando envolve, de repente o 
médico... aí às vezes, tem mais um 
pouco de dificuldade. Mas, na parte 
multiprofissional, eu acho que a gente 
tem o trânsito muito bom... (C2) 
a gente tem resgatado algumas reuniões 
multiprofissionais. Isso tem feito muito 
bem para a equipe. Porque às vezes a 
gente trabalha, mas “ah, o que que o 
outro profissional tem a acrescentar?”, às 
vezes, uma visão até da nossa área 
mesmo, que a gente não tá vendo, mas 
eu acho que a gente funciona bem... aqui 
(C2) 

Centralidade no médico 
Trabalho em equipe multi 
tranquilo 
discussão de caso em 
equipe multi 
Cuidado centrado no 
paciente 
 

 

Eu acho que está tendo um avanço, acho 
que está melhorando bastante, eu acho 
que ainda tem alguns entraves, mas eu 
vejo um trabalho multi ainda, talvez não 
tanto inter ...é ...aquela correria, né , às 
vezes, tem aquela questão do tempo, que 
a gente não consegue, que essa rotina 
mesmo que consome...que a gente não 
tem um trabalho tão... Mais integrado... 
Mas eu acho que tem melhorado 
bastante... Acho que... Os grupos ….o 
pessoal tem repensado, né é...bastante 
atividade multi... Eu trabalhei na neo acho 
que há 4 ou 5 anos... E o movimento que 
eu tenho acompanhado agora, porque hoje 
eu atendo mais pontualmente, vou voltar 
no próximo semestre, mas eu tenho 
percebido bastante mudanças lá. Tá... Bem 
mais interessante do que na época que eu 
estava... Parece! (C3) 

Eu acho que está tendo um avanço, 
acho que está melhorando bastante, eu 
acho que ainda tem alguns entraves, 
mas eu vejo um trabalho multi ainda, 
talvez não tanto inter ...(C3) 
É ...aquela correria, né , às vezes, tem 
aquela questão do tempo, que a gente 
não consegue, que essa rotina mesmo 
que consome...Que a gente não tem um 
trabalho tão... mais integrado... Mas eu 
acho que tem melhorado bastante..(C3) 
...Acho que... os grupos ….o pessoal tem 
repensado, né é...bastante atividade 
multi... eu trabalhei na Neo acho que há 
4 ou 5 anos... E o movimento que eu 
tenho acompanhado agora, porque hoje 
eu atendo mais pontualmente, vou voltar 
no próximo semestre, mas eu tenho 
percebido bastante mudanças lá. Tá... 
Bem mais interessante do que na época 
que eu estava... parece! (C3) 

Trabalho integrado 
multiprofissional, não 
interdisciplinar 
Demanda, 
dimensionamento de RH 
e processo de trabalho 
em equipe  
Mobilização da equipe/ 
Reflexão sobre o próprio 
trabalho / EPS 
 

 

Até a demanda do serviço acaba exigindo 
isso… acho que... Porque é muita coisa, 
então é isso, a gente não tem tempo, 
assim...ocioso, e eu acho bom né (risos) 
(C4) 

Até a demanda do serviço acaba 
exigindo isso... porque é muita coisa, 
então é isso, a gente não tem tempo, 
assim ocioso, e eu acho bom né... (C4) 

Demanda, 
dimensionamento de RH 
e processo de trabalho 
em equipe  

 

É mas às vezes dificulta ...as discussões 
né (C3) 

É mas às vezes dificulta ...as discussões 
né (C3) 

Processo de trabalho em 
equipe  

 

Bom porque, ou você vai ou você vai! 
(rindo), porque é tanta coisa ao mesmo 
tempo, corre aqui, corre ali...mas quando tá 
todo mundo junto mesmo, é bem legal (C4) 

Bom porque, ou você vai ou você vai! 
(rindo), porque é tanta coisa ao mesmo 
tempo, corre aqui, corre ali...mas quando 
está todo mundo junto mesmo, é bem 
legal (C4) 

Processo de trabalho em 
equipe  
Trabalho em equipe 
centralizado no objetivo-
centrado no paciente 
Colaboração 

 

Então acho que talvez é um pouco mais 
difícil trabalhar isso com residente, né, 
porque é uma residência multi. E como é 
que tá pra isso para os profissionais né? 
….então, isso a gente discute muito isso no 

Então acho que talvez é um pouco mais 
difícil trabalhar isso com residente, né, 
porque é uma Residência Multi. E como 
é que tá pra isso para os profissionais 
né? ….então, isso a gente discute muito 

Demanda, 
dimensionamento de RH 
e processo de trabalho 
em equipe  
Mobilização da equipe/ 
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nosso setor. Porque às vezes, o serviço 
social também, às vezes tem a tendência 
de se isolar um pouco, a gente não tá lá 
né, é diferente ...um pouco das meninas 
que estão lá, no dia a dia. Então a gente 
tem discutido muito isso, como que a gente 
se aproxima mais também? Como que a 
gente pode estar mais dentro da unidade 
neo? Como que a gente pode também 
estar mais junto né para as discussões ...a 
gente tem discutido bastante … tentar 
ampliar por conta dessa cobrança das 
próprias residentes, né (C3) 

isso no nosso setor. Porque às vezes, o 
serviço social também, às vezes tem a 
tendência de se isolar um pouco, a gente 
não tá lá né, é diferente ...um pouco das 
meninas que estão lá, no dia a dia. Então 
a gente tem discutido muito isso, como 
que a gente se aproxima mais também? 
Como que a gente pode estar mais 
dentro da unidade Neo? Como que a 
gente pode também estar mais junto né 
para as discussões ...a gente tem 
discutido bastante … tentar ampliar por 
conta dessa cobrança das próprias 
residentes, né (C3) 

Reflexão sobre o próprio 
trabalho / EPS 
 

Se não, fica, né... Ué, a gente não vê a 
interação em vocês, como é que a gente 
vai ... Trabalhar isso né… é uma das 
questões que a gente tem trabalhado... 
(C3) 

Se não, fica, né... Ué, a gente não vê a 
interação em vocês, como é que a gente 
vai ... Trabalhar isso né… é uma das 
questões que a gente tem trabalhado... 
(C3) 

Ser modelo para o 
trabalho em equipe 
Mobilização da equipe/ 
Reflexão sobre o próprio 
trabalho 

 

O que eu vejo assim, acho que as 
interações têm sido meio que pontuais né... 
São caso a caso ...a gente observa 
discussão de caso mais pontuais, eu vejo a 
psicologia mais discutindo mais com o 
serviço social, né ...às vezes, ou então a 
fono e a psicologia... O que eu acho 
interessante em relação à to, que há o 
olhar de que...em que momento que é o 
melhor para você entrar no caso e aí, há 
um convite: “olha, você poderia ver tal 
bebê? Eu acho que tal bebê seria um caso 
pra você.” Eu acho isso muito... Muito 
legal. É uma coisa muito gratificante. 
Porque... Há um cuidado da pessoa, né 
...que fala isso pro profissional e fala pra 
você “olha, a gente acha que isso, esse 
seria caso”... Assim, há todo um cuidado... 
Que eu acho que é muito elegante(ri)... 
Que eu acho muito bonito... E é um 
chamamento... Para atividade em conjunto, 
né. Me agrada muito!... Mas eu acho que é 
um processo de formação de trabalhar em 
equipe, porque a nossa formação é uma 
formação para ser ...cada um da sua área, 
né, então é um aprendizado (C5) 

O que eu vejo assim, acho que as 
interações têm sido meio que pontuais 
né... são caso a caso ...a gente observa 
discussão de caso mais pontuais, eu 
vejo a psicologia mais discutindo mais 
com o serviço social, né ...Às vezes, ou 
então a fono e a psicologia... o que eu 
acho interessante em relação à TO, que 
há o olhar de que...em que momento que 
é o melhor para você entrar no caso e aí, 
há um convite: “olha, você poderia ver tal 
bebê? eu acho que tal bebê seria um 
caso pra você.” Eu acho isso muito... 
muito legal. É uma coisa muito 
gratificante. Porque... há um cuidado da 
pessoa, né ...que fala isso pro 
profissional e fala pra você “olha, a gente 
acha que isso, esse seria caso”. Assim, 
há todo um cuidado que eu acho que é 
muito elegante(ri). Que eu acho muito 
bonito. E é um chamamento para 
atividade em conjunto, né. Me agrada 
muito! Mas eu acho que é um processo 
de formação de trabalhar em equipe, 
porque a nossa formação é uma 
formação para ser cada um da sua área, 
né, então é um aprendizado (C5) 

Trabalho em equipe 
fragmentado(pontual) 
Comunicação e discussão 
de caso em equipe multi 
 
Cuidado centrado no 
paciente 
Aprendizado do preceptor 
para trabalhar em 
equipe/estímulo pa EPS  

 

A clínica de fono lá da Unicamp... É um 
centro de reabilitação. Então tem terapeuta 
ocupacional, tem o psicólogo, tem o 
pessoal do serviço social... Então tinha 
bastante... Interação, diálogos com outros 
profissionais que não só a fono. Então 
eram abordados ...outras partes... Do 
paciente que não só a questão 
fonoaudiológica.... Então na faculdade eu 
tive bastante... Essa questão do trabalho 
multiprofissional … eu fiz na Unicamp (C2) 

A clínica de fono lá da Unicamp... É um 
centro de reabilitação. Então tem 
terapeuta ocupacional, tem o psicólogo, 
tem o pessoal do serviço social... Então 
tinha bastante... Interação, diálogos com 
outros profissionais que não só a fono. 
Então eram abordados ...outras partes... 
Do paciente que não só a questão 
fonoaudiológica.... Então na faculdade eu 
tive bastante... Essa questão do trabalho 
multiprofissional … eu fiz na Unicamp 
(C2) 

Formação prévia para o 
trabalho em equipe 
durante a graduação  
Comunicação e discussão 
de caso em equipe multi 
 

 

Olha, lá na neo, eu falo sempre no caso da 
neo, porque eu nunca fiz os outros setores 
do hospital, desde que eu entrei eu fiquei 
sempre no mesmo…. Mas na questão da 

...Mas na questão da Residência eu só 
sinto um problema, que até pra gente 
acaba fazendo bastante diferença...o 
comprometimento em relação às escalas 

Horários fragmentados 
dos residentes no cenário 
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residência ...eu só sinto ...um... Problema 
… que até pra gente acaba fazendo 
bastante diferença... É…eu posso falar...o 
comprometimento em relação às escalas 
dos residentes… não sei... Porque assim... 
É que nem eu falo, ...nós não... Olhamos a 
fundo, lá...eu pelo menos ...como é que 
funciona ...a carga horária deles, total... 
Como que é. Mas, é... Muitas vezes final 
de semana, eu não vejo residente, 
domingo não vejo o residente, feriado não 
vejo residente, às vezes sábado, tem um 
residente só ... Muitas vezes, na semana o 
setor está fervendo, o residente fica até 
meio-dia e vai embora, …..não estou 
dizendo, não estou jogando a culpa em 
ninguém, mas eu acredito que que: não 
são alunos! São pessoas formadas! E a 
oportunidade está toda aí! Eu que queria 
ter tido essa oportunidade dessas! Porque 
eu me formei e fui parar em hospital 
particular, que nossa, eu tinha até medo de 
um superior, porque se você demonstrasse 
que tinha alguma dúvida no setor, você 
estava no rh, você tava na rua! Porque a 
realidade era essa! E eu pastei muito! E 
hoje aquilo que eu ofereço pras pessoas, 
eu queria que as pessoas tivessem feito 
isso comigo e eu não tive! Nenhuma 
oportunidade ...então assim...é...eu falo o 
que muitas vezes no momento do fervor do 
setor, que tem toda oportunidade do 
residente aprender... Né...., desculpa(ri), 
gente, mas é meu ponto de vista, “ah, eu 
tenho que descer porque eu tenho uma 
palestra lá embaixo”... Ah eu acredito que 
seja uma palestra muito importante, tudo 
seja importante, mas assim...é... O forte 
...do enfermeiro principalmente dentro de 
uma uti neo... São as emergências, que 
tem lá! Entendeu? ...outro dia tive que, fui 
no miro, nosso superior, e falei pra ele: não 
tem como você conversar com as 
residentes? Porque nós tínhamos: 
transporte de paciente, coisa que os 
residentes já não faz. Eu até entendo... 
Porque... Tem lá ...até onde.... Eles podem 
ir e até onde eles não podem, mas eu acho 
isso também isso superinteressante, 
porque nem que fosse só para ir lá 
acompanhar a enfermeira. O enfermeiro 
que está lá respaldado, incumbido de 
socorrer, caso ocorresse alguma 
emergência, intercorrência durante o 
transporte... Mas ele tem que ir! Porque, 
assim como ...é... Hoje eles são residentes, 
amanhã eles podem estar concursados, 
estar dentro de um hospital e dizer: “ah 
mas na minha Residência, eu não ia”. 
Entendeu? Então em várias outras coisas 
que ah o enfermeiro faz e... Ai, desculpa, 
não me vem outra coisa na cabeça, assim 
só o transporte mesmo... Mas também 
essa questão também que nem eu falo de 

dos residentes...nós não olhamos a 
fundo, lá ...como é que funciona a carga 
horária deles total como que é. Mas... 
muitas vezes final de semana, eu não 
vejo residente, domingo não vejo o 
residente, feriado não vejo residente, às 
vezes sábado, tem um residente só ... 
Muitas vezes, na semana o setor está 
fervendo, o residente fica até meio-dia e 
vai embora (C4) 
…..não estou dizendo, não estou 
jogando a culpa em ninguém, mas eu 
acredito que que: não são alunos! São 
pessoas formadas! E a oportunidade 
está toda aí! Eu que queria ter tido essa 
oportunidade dessas! Porque eu me 
formei e fui parar em hospital particular, 
que... eu tinha até medo de um superior, 
porque se você demonstrasse que tinha 
alguma dúvida no setor, você estava no 
rh, você estava na rua! Porque a 
realidade era essa! E eu pastei muito! E 
hoje aquilo que eu ofereço pras pessoas, 
eu queria que as pessoas tivessem feito 
isso comigo e eu não tive! ...muitas 
vezes no momento do fervor do setor, 
que tem toda oportunidade do residente 
aprender... “ah, eu tenho que descer 
porque eu tenho uma palestra lá 
embaixo”... Ah, eu acredito que seja uma 
palestra muito importante, tudo seja 
importante, mas assim... O forte do 
enfermeiro principalmente dentro de uma 
UTI neo... São as emergências, que tem 
lá! Entendeu?... (C4) 
... Mas também essa questão também 
que nem eu falo de horário, de 
passagem de plantão mesmo, eles não 
estão. Eles não estão com a gente no 
recebimento de plantão, não estão com a 
gente na passagem do plantão também. 
Então eles acabam tendo essa visão 
meio que “acadêmica”... assim com a 
oportunidade de fazer uma Residência 
num hospital rico em procedimentos, 
como a gente tem aqui... Porque a gente 
tem tudo aqui no serviço, a gente tem o 
material, graças a Deus, que a gente não 
pode queixar disso. Tem o profissional, 
tem tudo. Era toda a oportunidade de lhe 
saírem daqui e pegar um hospital por aí, 
de cabo a rabo, desde o início do plantão 
até o fim sem se apertar com nada. Mas, 
eu acho que talvez ...claro isso também 
vai com o interesse do residente...mas 
eu acho que talvez os horários deles 
...eu não sei ...eu não entendo isso... 
Qual que é a planilha deles, de 
completar a carga horária. Porque isso a 
carga deles também atrapalhando um 
pouco isso… o horário deles (C4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÃO Contato com PPP- 
não compreensão do 
planejamento no cenário 
Crítica à organização do 
horário dos residentes  
Oportunidade de 
aprendizado perdida 
Profissionalismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integração Ensino-
Serviço 
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horário, de passagem de plantão mesmo, 
eles não estão. Eles não estão com a 
gente no recebimento de plantão, não 
estão com a gente na passagem do 
plantão também. Então eles acabam tendo 
essa visão meio que “acadêmica”... E...e 
assim com a oportunidade de fazer uma 
residência num hospital... Rico em... 
Procedimentos, como a gente tem aqui... 
Porque a gente tem tudo aqui no serviço, a 
gente tem o material, graças a deus, que a 
gente não pode queixar disso. Tem o 
profissional, tem tudo. Era toda a 
oportunidade de lhe saírem daqui e pegar 
um hospital por aí, de cabo a rabo, desde o 
início do plantão até o fim sem se apertar 
com nada. Mas...eu acho que talvez ...claro 
isso também vai com o interesse do 
residente...mas eu acho que talvez os 
horários deles ...eu não sei ...eu não 
entendo isso... Qual que é a planilha deles, 
de completar a carga horária. Porque isso 
a carga deles também atrapalhando um 
pouco isso… o horário deles (C4) 

E eu acho também que é a posição... Do 
residente “ah, eu sou aluno”... Não sei... Eu 
sinto isso “ah eu sou aluno”...e... “não, 
você já é formado, né” então... (C2) 

E eu acho também que é a posição... do 
residente “ah, eu sou aluno”... Não sei... 
eu sinto isso “ah eu sou aluno”...e... 
“Não, você já é formado, né” então...(C2) 

Amadurecimento do 
residente (pessoal e 
profissional)/ 
 

 

É! Então, eu percebo isso... Esse 
compromisso, esse comprometimento com 
o serviço... Nós temos porque somos 
funcionários né, se faltar alguma coisa a 
gente tem que estar lá, né... Essa 
posição...mas a posição deles eu acho 
complicado, mas o que eu acho mesmo é 
que a rotina atropela a gente... Que é um 
hospital cheio, e que falta, né...falta 
profissional, né, para trabalhar ...e às 
vezes a gente é pego pela rotina né … 
então “vem cá me acompanha” porque... 
Principalmente no começo né (C3) 

É! Então, eu percebo isso... Esse 
compromisso, esse comprometimento 
com o serviço... Nós temos porque 
somos funcionários né, se faltar alguma 
coisa a gente tem que estar lá, né... (C3) 
Essa posição...mas a posição deles eu 
acho complicado, mas o que eu acho 
mesmo é que a rotina atropela a gente... 
Que é um hospital cheio, e que 
falta...profissional... para trabalhar e às 
vezes a gente é pego pela rotina … 
Então “vem cá me acompanha”... 
principalmente no começo... (C3)  

Amadurecimento do 
residente (pessoal e 
profissional) 
/comprometimento com o 
serviço 
Demanda, 
dimensionamento de RH 
e processo de trabalho 
em equipe  
Ensino da menor para a 
maior complexidade dos 
casos para os residentes 
atenderem e conforme a 
bagagem que o residente 
carrega (conhecimento 
prévio) 
 

 

Eu acho isso que a colega falou bem 
viável. Eu acho complicado, porque às 
vezes a gente nem sabe porque não veio 
“não, a gente estava na faculdade”... Eles 
saem “a gente está no curso”, “ah, a gente 
está indo embora”, atropela um pouco.. Ou 
“a gente está indo embora”. Por exemplo, 
essa semana, como agora a gente teve a 
rotina mudada no refeitório, eles estão indo 
mais cedo né, mas... Nós, a gente tem que 
trabalhar o dia inteiro né ...porque a gente 
é profissional, né... Então a gente é 
atropelado a rotina deles é bem diferente, é 
como se eles fossem universitários 
(outros concordam rindo “é…”) (C1) 

Eu acho isso que a colega falou bem 
viável. Eu acho complicado, porque às 
vezes a gente nem sabe porque (o 
residente) não veio “não, a gente estava 
na faculdade”... Eles saem “a gente está 
no curso”, “ah, a gente está indo 
embora”, atropela um pouco.. Ou “a 
gente está indo embora”. Por exemplo, 
essa semana, como agora a gente teve a 
rotina mudada no refeitório, eles estão 
indo mais cedo né, mas... Nós, a gente 
tem que trabalhar o dia inteiro porque a 
gente é profissional. Então a gente é 
atropelado, a rotina deles é bem 
diferente, é como se eles fossem 
universitários (C1) 

NÃO Contato com PPP- 
não compreensão do 
planejamento no cenário 
Crítica à organização do 
horário dos residentes  
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Eu acho que o movimento da residência 
...impacta, no serviço social trouxe 
bastante questionamento, bastante 
questões...que eu acho que trazem 
demandas, que que aí vai mexendo com o 
setor, né... Isso eu acho super rico apesar 
de ser, desafiador... Eu particularmente 
gosto desse movimento, né, a gente fica... 
Um pouco presa. Eu tenho um pouco de 
inveja dessa atividade deles, porque eles 
estão tendo formação né e a gente... Às 
vezes é nessa correria... É claro a gente 
tem bastante tempo de formada, né, a 
gente acaba buscando muito por fora, né 
...eu tenho um pouquinho de inveja... 
Dessas atividades que eles têm e a gente 
não tem! ...do preparo para receber eles, 
né... A gente não teve, né, a gente não 
teve essa formação aqui contínua... Então 
eu acho que, eu acho que pelo menos 
nosso grupo impactou bastante. Tá um 
movimento bem interessante, né, eu vou 
dar um exemplo prático: o serviço social, 
geralmente, por conta...pela quantidade de 
pessoal, a gente está indo muito pontual, 
na unidade neo, né, a gente tem residentes 
que ficam lá direto na unidade neo e a 
gente viu o quanto é importante!... E aí 
vem a cobrança ...e aí a gente está 
percebendo que precisa estar lá, direto... 
Que a gente está lá né... Revendo, 
discutindo, todo o trabalho, né... Então, 
vendo, olha, como impacta, né, o trabalho. 
Eu percebo é isso ...né, que ...pelo menos 
no nosso grupo envolveu o bastante, um 
movimento diferente, é bem interessante..., 
a gente... Agrega bastante, né, eles têm 
uma energia, vem cheio de questões, né, a 
gente tem até que tomar um certo 
cuidado...porque eles vêm querendo mudar 
o mundo! (ri) mas... Têm coisas pertinentes 
importantes…que eles contribuem... Eu 
acho que faz parte de todo um processo de 
formação... Que a gente também sente 
muito a ausência, né, que é importante... 
Que não está aqui, olha, um caso 
importante...faz falta ...mas a gente sabe 
que também, essas discussões aqui, da 
formação agregam também (C3) 

Eu acho que o movimento da Residência 
impacta. No Serviço Social trouxe 
bastante questionamento, bastante 
questões que eu acho que trazem 
demandas, que que aí vai mexendo com 
o setor... Isso eu acho super rico apesar 
de ser desafiador... Eu particularmente 
gosto desse movimento...a gente fica... 
um pouco presa... (C3) 
... Eu tenho um pouco de inveja dessa 
atividade deles, porque eles estão tendo 
formação né e a gente... Às vezes é 
nessa correria... É claro a gente tem 
bastante tempo de formada, né, a gente 
acaba buscando muito por fora, né...Eu 
tenho um pouquinho de inveja... dessas 
atividades que eles têm e a gente não 
tem! ...Do preparo para receber eles, 
né... A gente não teve, né, a gente não 
teve essa formação aqui contínua... 
Então eu acho que, eu acho que pelo 
menos nosso grupo impactou bastante. 
Está um movimento bem interessante, 
né, eu vou dar um exemplo prático: o 
Serviço Social, geralmente...pela 
quantidade de pessoal, a gente está indo 
muito pontual, na Unidade Neo... a gente 
tem residentes que ficam lá direto na 
Unidade Neo e a gente viu o quanto é 
importante! E aí vem a cobrança ...e aí a 
gente está percebendo que precisa estar 
lá, direto...(C3) 
... Que a gente está lá né... revendo, 
discutindo, todo o trabalho, né... então, 
vendo, olha, como impacta, né, o 
trabalho. Eu percebo é isso ...né, que 
...pelo menos no nosso grupo envolveu o 
bastante, um movimento diferente, é 
bem interessante..., a gente... agrega 
bastante, né, eles têm uma energia, vem 
cheio de questões, né, a gente tem até 
que tomar um certo cuidado...porque 
eles vêm querendo mudar o mundo! (ri) 
Mas... têm coisas pertinentes 
importantes…que eles contribuem... Eu 
acho que faz parte de todo um processo 
de formação... que a gente também 
sente muito a ausência, né, que é 
importante... que não está aqui, olha, um 
caso importante...faz falta ...Mas a gente 
sabe que também, essas discussões 
aqui, da formação agregam também (C3) 

Mobilização da equipe/ 
Reflexão sobre o próprio 
trabalho / EPS 
Demanda, 
dimensionamento de RH 
e processo de trabalho 
em equipe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formação da equipe 
(curso de especialização 
em preceptoria) 
 
 
 
 
 
Demanda, 
dimensionamento de RH 
e processo de trabalho 
em equipe  
 
 
Mobilização da equipe/ 
Reflexão sobre o próprio 
trabalho / EPS 
 
CHA do preceptor/ativo 
no processo de 
aprendizagem junto ao 
residente 
 

 

Das reuniões que nós temos lá em cima, 
os residentes não participam, não são 
chamados, pelo menos as reuniões que a 
gente participa eles não são chamados 
(C4) 

Das reuniões que nós temos lá em cima 
(na Unidade Neonatal), os residentes 
não participam, não são chamados, pelo 
menos as reuniões que a gente participa 
eles não são chamados (C4) 

Comunicação e discussão 
de caso em equipe multi 
pontuais, sem a 
participação dos 
residentes 
 

 

Na verdade, nem são nem os preceptores, 
geralmente são mais os profissionais 
mesmo...a enfermagem entra os auxiliares, 
técnicos, enfermeiros... Mas até então não 
tem... Colocado os residentes para 

...na verdade, nem são nem os 
preceptores, geralmente são mais os 
profissionais mesmo. A enfermagem 
entra os auxiliares, técnicos, 
enfermeiros... Mas até então não tem 

Reuniões em equipe de 
enfermagem na Unidade 
Neonatal, sem o 
planejamento de incluir o 
residente 
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estarem participando junto, né … assim, 
podem participar, não que não possam, né 
, mas ... Até então não tenho visto como 
uma obrigatoriedade... Em estar ...então 
acho que talvez também por conta até da 
...escala delas né, acho que alguns dias 
talvez né, as vezes, a equipe faz reunião, 
mais o pessoal do setor mesmo, o pessoal 
fixo daquele dia que a maioria tá, então 
seria interessante aquele dia, às vezes o 
pessoal não tá... (C4) 

colocado os residentes para estarem 
participando junto… Assim, podem 
participar, não que não possam, mas ... 
Até então não tenho visto como uma 
obrigatoriedade em estar. Então, acho 
que talvez também por conta até da 
escala delas ... às vezes, a equipe faz 
reunião, mais o pessoal do setor mesmo, 
o pessoal fixo daquele dia que a maioria 
está, então seria interessante aquele dia, 
às vezes o pessoal não está... (C4) 

No meu caso tem, mas são mais reuniões 
pontuais... Sempre com... Dentro do 
organograma das atividades... Em relação 
aos projetos em que a gente está junto... 
Também ... Bem pontual (C5) 

No meu caso tem, mas são mais 
reuniões pontuais... Sempre dentro do 
organograma das atividades... Em 
relação aos projetos em que a gente está 
junto... Também ... Bem pontual (C5) 

Reuniões pontuais das 
atividades com residentes 
e preceptores 

 

Tem a reunião né de preceptores que 
acontecem, alguns participam né pra falar 
de residência, tem no grupo da fono né 
quando a gente tem alguma questão que a 
gente se reúne conversa entre nós e 
depois conversa com os residentes (C2) 

tem a reunião de preceptores que 
acontecem, alguns participam pra falar 
de Residência, tem no grupo da fono, 
quando a gente tem alguma questão, 
que a gente se reúne conversa entre nós 
e depois conversa com os residentes 
(C2) 

Reuniões de preceptores 
da Residência e 
específica da Fono 

 

É você que tem os projetos também que 
acaba tendo né de orientação para alta, 
que eles estão participando junto com os 
preceptores (C5) 

é você que tem os projetos também que 
acaba tendo né, de orientação para alta, 
que eles estão participando junto com os 
preceptores (C5) 

Reuniões de preceptores 
e residentes dos projetos 
desenvolvidos 

 

Isso achei legal que é um ponto legal da 
residência, que a gente está conseguindo 
resgatar também, que por conta da rotina a 
gente acabou perdendo ...também as 
reuniões de discussão de caso, e também 
esse grupo de alta também (C2) 

isso achei legal que é um ponto legal da 
Residência, que a gente está 
conseguindo resgatar também, que por 
conta da rotina a gente acabou perdendo 
...Também as reuniões de discussão de 
caso, e também esse grupo de alta 
também (C2) 
  

Mobilização da equipe 
Comunicação e discussão 
de caso em equipe multi, 
(resgate de práticas de 
discussão de caso) 
 

 

Apoio dos gestores (moderadora) Sim (C2) Gestor direto apoia  

Infraestrutura (moderadora) Nem sempre (C2) Nem sempre tem sala 
para realizar as reuniões 

 

Para mim, eu acho que é importante, não 
é.... Porque todo mundo sabe, todo mundo 
fala, tem o discurso que a equipe é 
importante, né, mas... Eu acho que na 
prática ela é extremamente difícil...né. E 
uma das coisas é a questão da 
comunicação, né. Então eu acho que é um 
início ne, de estar se conversando a 
respeito para poder encontrar ...parâmetros 
em comum né de do que é o trabalho em 
equipe né dessa formação...(C5) 

... Porque todo mundo sabe, todo mundo 
fala, tem o discurso que a equipe é 
importante, mas eu acho que na prática 
ela é extremamente difícil...E uma das 
coisas é a questão da comunicação. 
Então eu acho que é um início, de estar 
se conversando a respeito para poder 
encontrar parâmetros em comum, do que 
é o trabalho em equipe, dessa formação 
... (C5) 
 

Importância do trabalho 
em equipe 
Desafio do trabalho em 
equipe relativo à 
Comunicação e relações 
 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quadro 23: GF D Quadro analítico do ND 1: Inserção do preceptor na RMS e do ND 2: e motivação, 

gratificação e reconhecimento do preceptor 
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Ah, eu começo, é...eu tô em torno de dois 

anos e meio...é ...sou fonoaudióloga, e...eu 

entrei, logo que eu entrei... No hospital aqui 

...é...conversando com a coordenação, eu 

falei da minha vontade de trabalhar com essa 

área, de gostar de pesquisa, por gostar desta 

área acadêmica né, e...aí ela ...falou, então 

você pode... Fazer parte né... Da 

preceptoria... Enfim... E eu acho que é ...é 

uma responsabilidade, né, na formação ... Do 

outro, e ... Eu acho que a gente sempre 

aprende muito. Né, então assim, você ajuda 

o residente, ao mesmo tempo você aprende, 

né, porque sempre é uma troca! E eu acho 

muito válido, é muito legal. Eu gosto muito do 

ensino, porque sempre é uma troca, você 

também se coloca para pesquisar mais, pra 

se atualizar mais, para ir atrás de uma coisa, 

lógico, todo mundo pode...é... Chegar a um 

ponto onde você “opa, peraí, ele levantou no 

ponto onde eu preciso... Me atualizar”. Então 

vamos lá. Pesquisar mais, ver ...mais artigos 

recentes nessa área, eu acho que é sempre 

muito válido, eu acho que a gente aprende 

muito né, com o residente, o residente com a 

gente ...eu acho que é uma troca muito 

bacana, eu acho que é isso ... (D1) 

...eu estou em torno de dois anos e 

meio, ...sou fonoaudióloga, e...eu 

entrei, logo que eu entrei... No hospital 

aqui ...é...conversando com a 

coordenadora da Residência 

Multiprofissional e chefe da 

Fonoaudiologia, eu falei da minha 

vontade de trabalhar com essa área, 

de gostar de pesquisa, por gostar 

desta área acadêmica né, e...aí ela 

...falou, então você pode... Fazer parte 

né... Da preceptoria... (D1) 

... E eu acho que é uma 

responsabilidade, né, na formação do 

outro, e ... Eu acho que a gente 

sempre aprende muito...então assim, 

você ajuda o residente, ao mesmo 

tempo você aprende, né, porque 

sempre é uma troca! E eu acho muito 

válido, é muito legal. Eu gosto muito do 

ensino, porque sempre é uma troca, 

você também se coloca para pesquisar 

mais, pra se atualizar mais, para ir 

atrás de uma coisa, lógico, todo mundo 

pode...é... Chegar a um ponto onde 

você “opa, peraí, ele levantou no ponto 

onde eu preciso... Me atualizar”. Então 

vamos lá. Pesquisar mais, ver ...mais 

artigos recentes nessa área, eu acho 

que é sempre muito válido, eu acho 

que a gente aprende muito né, com o 

residente, o residente com a gente 

...eu acho que é uma troca muito 

bacana (D1) 

Convite 

Interesse pessoal e 

profissional interesse em 

pesquisa 

 

 

 

 

 

 

CHA do preceptor/ativo 

no processo de 

aprendizagem junto ao 

residente 

 

Mobilização da equipe 

para atualização 

constante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorização do 

papel docente na 

Residência 

Troca de saberes 

Eu sou D2, eu sou da Neonatal, ...dentro da 

inserção de acompanhar a Residência, eu 

trabalho em instituição de ensino desde a 

época na Santa Casa, há 17 anos... a... 

preceptoria eu comecei na Santa Casa com a 

Residência de medicina, na Atenção Básica, 

e... já montei uns programas do Ministério: o 

Pet-Saúde, né, o Pró-Saúde, então a gente já 

veio se preparando para lidar com isso daí. 

Dentro da Maternidade, eu iniciei em 

...novembro do ano passado, foi quando eu 

assumi a gestão da Unidade Neonatal. Para 

mim, lidar com residente é algo me ...traz 

satisfação, eu gosto, é uma coisa que sei que 

o retorno, a contrapartida é o conhecimento, 

é troca, é você saber que você está lançando 

no mercado de trabalho alguém que você 

ajudou a moldar, né, e que vai fazer as suas 

escolhas e que você acredita que na 

profissão sua, ela vai ficar cada vez mais 

... eu sou da Neonatal, ...dentro da 

inserção de acompanhar a Residência, 

eu trabalho em instituição de ensino 

desde a época na Santa Casa, há 17 

anos... a... preceptoria eu comecei na 

Santa Casa com a Residência de 

medicina, na Atenção Básica, e... já 

montei uns programas do Ministério: o 

Pet-Saúde, né, o Pró-Saúde, então a 

gente já veio se preparando para lidar 

com isso daí... (D2) 

... Dentro da Maternidade, eu iniciei em 

...novembro do ano passado, foi 

quando eu assumi a gestão da 

Unidade Neonatal. Para mim, lidar com 

residente é algo me ...traz satisfação, 

eu gosto, é uma coisa que sei que o 

retorno, a contrapartida é o 

conhecimento, é troca, é você saber 

que você está lançando no mercado 

Experiência prévia com 

ensino  

 

 

 

 

 

 

 

Convite 

Interesse pessoal e 

profissional 

CHA do preceptor/ativo 

no processo de 
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científica, mais técnica e vai progredir ...Ah... 

e eu como estou na gestão eu faço isso de 

uma forma muito compartilhada com meus 

enfermeiros. Então acabo fazendo a parte de 

uma mediação e... e conseguindo dar mais 

autonomia para o residente na inserção. 

A...trabalhar com a questão multi ...ela é um 

pouco diferente ...tá,...do que trabalhar com o 

residente específico na área que você 

domina, se fosse Residência em 

Neonatologia, né , então ele acaba saindo... 

para várias situações, a única coisa que eu 

me sinto é às vezes o link, né. assim... ele 

depende muito do deslocamento da gente da 

unidade, de participar de reuniões e 

dependendo do cargo e a função que a gente 

executa, nem sempre é contemplado!...tá... 

no nosso processo de trabalho, o tempo 

específico para essa dedicação, tá. Então, é 

algo ... a mais. Então é mais por uma 

questão de você gostar... e se envolver... do 

que as condições que a instituição te dão pra 

que você acompanhe de uma forma às vezes 

até melhor (D2) 

de trabalho alguém que você ajudou a 

moldar, né, e que vai fazer as suas 

escolhas e que você acredita que na 

profissão sua, ela vai ficar cada vez 

mais científica, mais técnica e vai 

progredir ... (D2) 

... e eu como estou na gestão, eu faço 

isso de uma forma muito 

compartilhada com meus enfermeiros. 

Então acabo fazendo a parte de uma 

mediação e... e conseguindo dar mais 

autonomia para o residente na 

inserção... (D2) 

...trabalhar com a questão multi ...ela é 

um pouco diferente ...tá,...do que 

trabalhar com o residente específico 

na área que você domina, se fosse 

Residência em Neonatologia, né , 

então ele (residente) acaba saindo... 

para várias situações, a única coisa 

que eu me sinto é às vezes o link ...né, 

assim... ele depende muito do 

deslocamento da gente da unidade, de 

participar de reuniões e dependendo 

do cargo e a função que a gente 

executa, nem sempre é contemplado... 

no nosso processo de trabalho, o 

tempo específico para essa dedicação. 

Então, é algo a mais. Então é mais por 

uma questão de você gostar... e se 

envolver... do que as condições que a 

instituição te dá pra que você 

acompanhe de uma forma às vezes 

até melhor (D2) 

aprendizagem junto ao 

residente 

 

Integração Ensino-

Serviço 

 

Mobilização da 

equipe/compartilha a 

residencia com a equipe, 

faz mediação do 

acolhimento do residente 

 

Contato com 

PPP/compreensão da 

proposta de formação da 

Residência 

Multiprofissional 

Crítica ao deslocamento 

da Unidade Neonatal para 

participar de reuniões de 

discussão de caso 

Instituição não dá 

condições de dedicação 

para acompanhar a 

Residência 

Multiprofissional 

Eu sou, da fisioterapia...Eu não tenho muito, 

porque na fisio foi meio que subdividido. 

Então, eu não me considero uma preceptora, 

tá, porque... distribuíram-se para cada um 

fazer alguma coisa, e eu dou tipo um apoio 

moral. Sabe(ri), porque a gente teve muito 

problema com aquela primeira turma de 

residente, porque tinha plantão que achava 

que eles tinham que ser ... a mão de obra do 

dia. Então, teve muito atrito com relação a 

isso, porque eles não aceitavam...Inclusive 

eu fui... bem bem ...vi isso muito bem, porque 

teve um plantão no final de semana, que a 

residente foi colocada como plantonista junto 

com a gente, e ela se rebelou, falou que não, 

que não aceitava, eu concordei com ela, 

porque eu acho que realmente ela tava ali 

...como nossa residente, não como mais uma 

do plantão. Então, a gente teve esses 

problemas, deu meio que uma dividida... a 

gente conversou muito com todo mundo eu e 

o Cláudio, que está mais ligado com isso, e... 

a gente conseguiu melhorar isso. De o 

Eu sou da fisioterapia...Eu não tenho 

muito, porque na fisio foi meio que 

subdividido. Então, eu não me 

considero uma preceptora, tá, 

porque... distribuíram-se para cada um 

fazer alguma coisa, e eu dou tipo um 

apoio moral... (D3) 

 ... porque a gente teve muito problema 

com aquela primeira turma de 

residente, porque tinha plantão que 

achava que eles tinham que ser ... a 

mão de obra do dia. Então, teve muito 

atrito com relação a isso, porque eles 

não aceitavam... eu ...vi isso muito 

bem, porque teve um plantão no final 

de semana, que a residente foi 

colocada como plantonista junto com a 

gente, e ela se rebelou, falou que não, 

que não aceitava, eu concordei com 

ela, porque eu acho que realmente ela 

tava ali ...como nossa residente, não 

como mais uma do plantão... (D3) 

Apóia a residencia no 

acolhimento do residente 

 

 

Entendimento da 

proposta da residência, 

do residente não ser 

considerado mão-de-obra 

apenas  

 

 

 

Organização do setor 

para a transição dos 

casos para os residentes 

 

 

 

 

Valorização da 

experiência do hospital no 

mercado de trabalho 
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pessoal entender que o residente não é mais 

um plantonista, que ele está aqui para 

aprender, para gente estar junto né, e na UTI 

Neonatal o que acontece também é assim 

...que é uma, é uma parte muito... muito 

particular, que de repente “ah eles não 

podem atender o bebê prematuro, muito 

prematuro que tá entubado” e tal, então ... 

então a gente começa colocando eles na 

semi-intensiva, que é quase a nossa 

Pediatria, né (ri) e... e depois aos poucos 

eles são introduzidos... no berçário e... eu 

sempre procuro falar para eles aproveitarem 

muito! Porque embora a gente fale de mil 

problemas do Cachoeirinha, mas eu falo 

“gente, o Cachoeirinha abre portas lá fora” 

...porque aqui é muito específico 

principalmente Neonatologia (D3) 

... Então, a gente teve esses 

problemas, deu meio que uma 

dividida... a gente conversou muito 

com todo mundo eu e o (...) , que está 

mais ligado com isso, e... a gente 

conseguiu melhorar isso. De o pessoal 

entender que o residente não é mais 

um plantonista, que ele está aqui para 

aprender, para gente estar junto né, e 

na UTI Neonatal o que acontece 

também é assim ...que é uma, é uma 

parte muito... muito particular, que de 

repente “ah eles não podem atender o 

bebê prematuro, muito prematuro que 

tá entubado” e tal, então ... então a 

gente começa colocando eles na semi-

intensiva, que é quase a nossa 

Pediatria, né (ri) e... e depois aos 

poucos eles são introduzidos... no 

berçário e... eu sempre procuro falar 

para eles aproveitarem muito! Porque 

embora a gente fale de mil problemas 

do hospital, mas eu falo “gente, o 

hospital abre portas lá fora” ...porque 

aqui é muito específico principalmente 

Neonatologia (D3) 

Meu nome é D4, assistente social. Quando 

começou a Residência aqui, assim, de 

início... eu não me coloquei para participar da 

preceptoria... porque... achava que assim, 

eram pessoas mais envolvidas com o ensino 

que deveriam fazer a preceptoria né... então 

outras pessoas se envolveram e eu fiquei 

meio distante, né. Mas, quando está no 

cenário de prática onde passava os 

residentes você acaba... estando envolvido, 

querendo ou não, né, essa aproximação foi 

mais... natural dos residentes com o setor 

que eu estava. Eu acho que eles também 

acabaram se identificando mais com 

preceptor, e eu fui me aproximando um 

pouco mais deles, né, então foi assim uma 

coisa meio... natural (sorri). Então, no 

começo a gente percebia bastante 

dificuldade também na preceptoria, porque a 

gente não estava organizado, enquanto 

preceptores “ah todo mundo é preceptor, 

todo mundo acompanha” né, então, assim... 

com a primeira turma até que conseguia, 

mas com a segunda turma a gente teve 

muita dificuldade, né, de relacionamento com 

residente... várias coisas... E aí acho que... 

neste momento acabei me envolvendo um 

pouco mais, né, porque saiu uma pessoa que 

era referência da preceptoria, né ...E aí a 

gente acabou pensando “vamos fazer a 

equipe se organizar para fazer uma 

preceptoria um pouco diferente”, né. Aí nesse 

momento que eu comecei a participar mais, 

né... acho que meu envolvimento é porque 

Meu nome é ... assistente social. 

Quando começou a Residência aqui, 

assim, de início... eu não me coloquei 

para participar da preceptoria... 

porque... achava que assim, eram 

pessoas mais envolvidas com o ensino 

que deveriam fazer a preceptoria né... 

então outras pessoas se envolveram e 

eu fiquei meio distante, né. Mas, 

quando está no cenário de prática 

onde passava os residentes você 

acaba... estando envolvido, querendo 

ou não, né, essa aproximação foi 

mais... natural dos residentes com o 

setor que eu estava. Eu acho que eles 

também acabaram se identificando 

mais com preceptor, e eu fui me 

aproximando um pouco mais deles, né, 

então foi assim uma coisa meio... 

natural (sorri). Então, no começo a 

gente percebia bastante dificuldade 

também na preceptoria, porque a 

gente não estava organizado, 

enquanto preceptores “ah todo mundo 

é preceptor, todo mundo acompanha” 

né, então, assim... com a primeira 

turma até que conseguia, mas com a 

segunda turma a gente teve muita 

dificuldade, né, de relacionamento com 

residente... várias coisas... E aí acho 

que... neste momento acabei me 

envolvendo um pouco mais, né, 

porque saiu uma pessoa que era 

referência da preceptoria, né ...E aí a 

Envolvimento conforme 

os residentes passavam 

no cenário em que estava 

responsável 

 

 

 

 

Identificação com o 

preceptor tornou natural a 

inserção na Residência 

 

“Todos são preceptores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitação contínua 

para a RMS 
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eu gosto muito do trabalho multi, quando fala 

da Residência Multi, de discussão de caso, 

do trabalho em rede, acho que isso acabou 

chamando minha atenção para essa 

Residência... Depois a gente fez o curso de 

preceptoria no SUS também, acho que 

facilitou, entender um pouco mais o nosso 

papel ...o acompanhamento né, mas eu acho 

que é um desafio enorme, porque você está 

o tempo todo sendo questionado, o seu 

conhecimento né, eu vejo a preceptoria como 

uma troca, né. Mas não é fácil também se 

colocar nesse papel. O todo... é esse desafio, 

né. É....Embora, eu me identifique bastante 

... a gente, junto com a colega, a gente tem 

tentado fazer um trabalho com os residentes 

multiprofissionais pra trabalhar essa 

articulação né, essa integração, mas ao 

mesmo tempo é muito desafiador, muito 

difícil, né, e até quando me pergunta se eu 

acho que é necessário capacitação, eu acho 

que é necessário capacitação o tempo todo! 

(ri) quanto mais você se vai se envolvendo, 

mais você percebe que precisa ...se 

aperfeiçoar para poder lidar com tudo isso, 

né (D4) 

gente acabou pensando “vamos fazer 

a equipe se organizar para fazer uma 

preceptoria um pouco diferente”, né. Aí 

nesse momento que eu comecei a 

participar mais, né... acho que meu 

envolvimento é porque eu gosto muito 

do trabalho multi, quando fala da 

Residência Multi, de discussão de 

caso, do trabalho em rede, acho que 

isso acabou chamando minha atenção 

para essa Residência... Depois a gente 

fez o curso de preceptoria no SUS 

também, acho que facilitou, entender 

um pouco mais o nosso papel ...o 

acompanhamento né, mas eu acho 

que é um desafio enorme, porque você 

está o tempo todo sendo questionado, 

o seu conhecimento né, eu vejo a 

preceptoria como uma troca, né. Mas 

não é fácil também se colocar nesse 

papel. O todo... é esse desafio, né. 

É....Embora, eu me identifique 

bastante ... a gente, junto com a (...) a 

gente tem tentado fazer um trabalho 

com os residentes multiprofissionais 

pra trabalhar essa articulação né, essa 

integração, mas ao mesmo tempo é 

muito desafiador, muito difícil, né, e até 

quando me pergunta se eu acho que é 

necessário capacitação, eu acho que é 

necessário capacitação o tempo todo! 

(ri) quanto mais você se vai se 

envolvendo, mais você percebe que 

precisa ...se aperfeiçoar para poder 

lidar com tudo isso, né (D4) 

“...sou preceptora da farmácia. A 

preceptoria... A Residência caiu na farmácia 

como uma bomba! Foi um bum, mesmo. Foi 

um bum porque a gente num... no momento 

em que a gente foi solicitado, nós não 

tínhamos uma estrutura para receber os 

residentes. Foi meio que um “cumpra-se”. 

Então, olhou lá quem é que tinha pós-

graduação para ser preceptor, vai lá ... “toma 

que o filho é teu! Vai”. Eu particularmente 

não achei ruim, porque eu gosto dessa parte 

de ensinar, eu acho sensacional, e depois da 

pós que a gente fez o ano passado, eu vi que 

é o que eu preciso fazer. Isso!  eu vi que é 

isso que eu quero fazer para sempre(sorri). 

Mas, enfim, voltando às inserções...é... Foi 

difícil. A primeira turma que a gente teve, 

começou em 2015, mas nós não tivermos 

nenhum residente em 2015, mas em 2016 

vieram duas residentes. Foi desafiador, foi 

um ano desafiador para gente em todos os 

sentidos.” (D5) 

“...sou preceptora da farmácia. A 

preceptoria... A Residência caiu na 

farmácia como uma bomba! Foi um 

bum, mesmo. Foi um bum porque a 

gente num... no momento em que a 

gente foi solicitado, nós não tínhamos 

uma estrutura para receber os 

residentes. Foi meio que um “cumpra-

se”. Então, olhou lá quem é que tinha 

pós-graduação para ser preceptor, vai 

lá ... “toma que o filho é teu! Vai”. Eu 

particularmente não achei ruim, porque 

eu gosto dessa parte de ensinar, eu 

acho sensacional, e depois da pós que 

a gente fez o ano passado, eu vi que é 

o que eu preciso fazer. Isso!  eu vi que 

é isso que eu quero fazer para sempre. 

Mas, enfim, voltando às inserções...é... 

Foi difícil. A primeira turma que a gente 

teve, começou em 2015, mas nós não 

tivermos nenhum residente em 2015, 

mas em 2016 vieram duas residentes. 

Foi desafiador, foi um ano desafiador 

para gente em todos os sentidos.” (D5) 

Cumpra-se 

Interesse no ensino 

A equipe não tinha 

estrutura para receber os 

residentes 

Foi desafiador 
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Mas nós fomos surpreendidos porque as 

residentes que a gente recebeu... elas eram 

sensacionais, elas eram sensacionais, elas 

eram profissionais muito comprometidas e... 

O comprometimento delas foi tão grande, 

que elas ... já se sentiam parte do serviço, 

igual você estava comentando aí falando 

que... eles não eram plantonistas..., eles 

realmente não são, mas ela mas as minhas, 

elas se sentiam parte daquilo ali, elas 

tomavam como um filho, e resolviam, e só 

comunicavam para gente depois, e aquele 

trabalho,... aquilo foi muito positivo! Eu não 

tenho palavras para dizer para vocês a 

experiência que foi aquilo ali. Foi 

sensacional! E... no ano passado, a gente 

recebeu mais outros dois ...que... Não ...têm 

o mesmo perfil das outras duas, porque 

ninguém é obrigado ser igual a ninguém né, 

e ...aí começaram os problemas. E... Com a 

pós que a gente estava fazendo de... 

Capacitação da preceptoria do SUS , 

passando o que a gente aprendia ...aí a 

gente começou meio que tentar lidar ...com 

os problemas que apareciam... Mas eu digo 

para vocês que continua sendo um desafio... 

gigantesco porque ninguém é obrigado a ser 

igual a todo mundo, ninguém tem o mesmo 

interesse que todo mundo... então é difícil! 

Em relação à parte de... Do 

multiprofissional... A farmácia tem uma parte 

que é muito peculiar dela, né ...que é uma 

coisa muito que é ...o papel do farmacêutico. 

Não é...não é que eu seja contra ...uma... 

participação do farmacêutico na equipe 

multiprofissional, muito pelo contrário, acho 

que tem que existir sim! E, principalmente 

aqui dentro porque eu ainda acho que 

...ainda tá.... Está derrapando, mas eu acho 

que existe sim um espaço para o 

farmacêutico dentro da equipe 

multiprofissional. Porém, paralelamente a 

isso, existe um trabalho do farmacêutico que 

é muito específico, principalmente com a 

enfermagem e o profissional médico. Tem 

essa parte específica, mas que não...que não 

prejudica a parte multiprofissional, que é 

extremamente importante. Então, tem sido 

um trabalho muito gratificante, para mim 

particularmente e... Quanto à formação, eu 

acho que ...como a D4 estava falando, a 

formação... ela é essencial, ela precisa, 

sempre ser reciclada...a gente precisa 

disso... Não digo isso só a formação para o 

ensino, mas também a formação do que você 

está ensinando... Dentro dessas duas 

vertentes, eu acho importante (D5) 

Mas nós fomos surpreendidos, porque 

as residentes que a gente recebeu... 

elas eram sensacionais, elas eram 

sensacionais, elas eram profissionais 

muito comprometidas e... O 

comprometimento delas foi tão grande, 

que elas já se sentiam parte do 

serviço, igual você estava comentando 

aí falando que... eles não eram 

plantonistas... Eles realmente não são 

... mas as minhas, elas se sentiam 

parte daquilo ali, elas tomavam como 

um filho, e resolviam, e só 

comunicavam para gente depois, e 

aquele trabalho... aquilo foi muito 

positivo! Eu não tenho palavras para 

dizer para vocês a experiência que foi 

aquilo ali. Foi sensacional! E no ano 

passado, a gente recebeu mais outros 

dois, que não têm o mesmo perfil das 

outras duas, porque ninguém é 

obrigado ser igual a ninguém né, e ...aí 

começaram os problemas. E... Com a 

pós que a gente estava fazendo de 

capacitação da preceptoria do SUS, 

passando o que a gente aprendia, aí a 

gente começou meio que tentar lidar 

com os problemas que apareciam. 

Mas eu digo para vocês que continua 

sendo um desafio gigantesco, porque 

ninguém é obrigado a ser igual a todo 

mundo, ninguém tem o mesmo 

interesse que todo mundo... então, é 

difícil! Em relação à parte do 

multiprofissional... A farmácia tem uma 

parte que é muito peculiar dela, né 

...que é uma coisa muito que é o papel 

do farmacêutico. Não é...não é que eu 

seja contra uma participação do 

farmacêutico na equipe 

multiprofissional, muito pelo contrário, 

acho que tem que existir sim! E, 

principalmente aqui dentro porque eu 

ainda acho que ainda tá.... Está 

derrapando, mas eu acho que existe 

sim um espaço para o farmacêutico 

dentro da equipe multiprofissional. 

Porém, paralelamente a isso, existe 

um trabalho do farmacêutico que é 

muito específico, principalmente com a 

enfermagem e o profissional médico. 

Tem essa parte específica, mas que 

não prejudica a parte multiprofissional, 

que é extremamente importante. 

Então, tem sido um trabalho muito 

gratificante, para mim particularmente 

e... Quanto à formação, eu acho que ... 

formação... ela é essencial, ela 

precisa, sempre ser reciclada...a gente 

precisa disso... Não digo isso só a 

formação para o ensino, mas também 

Desafios e gratificação 

com o trabalho com os 

residentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificidade da 

Farmácia 

 

 

Trabalho em equipe 

multiprofissional e a 

especificidade do 

farmacêutico 

 

 

Necessidade de formação 

contínua para o ensino e 

específico da área 
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a formação do que você está 

ensinando... Dentro dessas duas 

vertentes, eu acho importante (D5) 

Bom, eu sou a D6, sou da psicologia, né....eu 

acho que para nós, a Residência veio meio 

que um ...determinante mesmo, né... Porque 

a gente tinha se preparado para a chegada 

da Residência, tava iniciando uma 

preparação, aí foi suspensa ....E aí a gente 

largou a preparação porque tem ... a gente 

tem um monte de coisa que a gente faz aqui 

na instituição, são um monte de ações né... E 

quando a Residência veio foi... meio que 

“cumpra-se”, né, quem está no cenário de 

prática e tem.... a especialização, assuma.... 

Não gostei muito no começo não! Porque 

para mim no começo ficou assim: mais uma 

atividade que eu vou ter que dar conta e 

...não tinha previsto isso... mas eu acho que 

conforme foi passando... o tempo e ... 

passando esse impacto inicial, o 

envolvimento com os residentes foi uma foi 

uma coisa muito satisfatória. Por quê? 

Porque a chegada da Residência ela também 

desencadeou uma mudança dentro da minha 

equipe e... eu percebo que uma mudança 

institucional, né. Então assim: eu sou uma 

pessoa que gosta muito de desafios. E a 

Residência foi um desafio enorme... não sou 

uma pessoa que gosta de ter por exemplo: a 

minha prática... meio que... realizada de uma 

maneira...como que eu diria?... rotineira. Eu 

gosto, tanto é que estou em vários setores 

do... do hospital, eu gosto dessa articulação. 

E antes de vir para maternidade, eu já tinha 

uma experiência de trabalhos 

multidisciplinares. Né, de trabalhos com 

grupos, eu sou psicodramatista, e eu vi 

dentro da Residência a possibilidade de a 

gente tentar... ampliar essas ações muito 

mais no sentido da interdisciplinaridade. 

Aonde a Residência ...seria... uma boa... 

entrada para isso nos diversos setores do 

hospital. E fui me envolvendo cada vez mais, 

né. Começamos o trabalho há um ano né 

D4? ou mais? acho que mais né.. (D6) 

“Bom, eu ... sou da psicologia, né....eu 

acho que para nós, a Residência veio 

meio que um determinante mesmo, 

né... Porque a gente tinha se 

preparado para a chegada da 

Residência, tava iniciando uma 

preparação, aí foi suspensa ... E aí a 

gente largou a preparação porque... a 

gente tem um monte de coisa que a 

gente faz aqui na instituição, são um 

monte de ações né... E quando a 

Residência veio foi meio que “cumpra-

se”, né, quem está no cenário de 

prática e tem.... a especialização, 

assuma.... Não gostei muito no 

começo não! Porque para mim no 

começo ficou assim: mais uma 

atividade que eu vou ter que dar conta 

e ...não tinha previsto isso... mas eu 

acho que conforme foi passando o 

tempo e passando esse impacto inicial, 

o envolvimento com os residentes foi 

uma foi uma coisa muito satisfatória. 

Por quê? Porque a chegada da 

Residência, ela também desencadeou 

uma mudança dentro da minha equipe 

e... eu percebo que uma mudança 

institucional, né. Então assim: eu sou 

uma pessoa que gosta muito de 

desafios. E a Residência foi um 

desafio enorme... não sou uma pessoa 

que gosta de ter, por exemplo: a minha 

prática... meio que... realizada de uma 

maneira...como que eu diria?... 

rotineira. Eu gosto, tanto é que estou 

em vários setores do... do hospital, eu 

gosto dessa articulação. E antes de vir 

para maternidade, eu já tinha uma 

experiência de trabalhos 

multidisciplinares. Né, de trabalhos 

com grupos, eu sou psicodramatista, e 

eu vi dentro da Residência a 

possibilidade de a gente tentar... 

ampliar essas ações muito mais no 

sentido da interdisciplinaridade. Aonde 

a Residência seria uma boa entrada 

para isso nos diversos setores do 

hospital. E fui me envolvendo cada vez 

mais, né. Começamos o trabalho há 

um ano, né? ou mais? acho que mais, 

né” (D6) 

Cumpra-se 

Preparação para receber 

a Residência 

Multiprofissional 

Acúmulo de atividade 

 

 

 

Envolvimento com 

residentes foi satisfatório, 

pelas mudanças 

desencadeadas na 

equipe e na instituição 

 

 

 

Interesse próprio nos 

trabalhos com grupos e a 

interdisciplinaridade 

 

 

 

 

 

 

um ano e meio, não é? (D4) um ano e meio, não é? (D4) Trabalho em grupos de 

residentes da Psicologia 

com Serviço Social há um 

ano e meio 
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...Um ano e meio, com os residentes 

multidisciplinares... fomos fazendo os acertos 

de rumo do grupo... e é assim: é um dos 

trabalhos que mais me motiva hoje em dia. 

Eu me sinto muito bem! Embora tenham os 

desafios enquanto... preceptora, eu acho que 

por exemplo: para mim, a formação desses 

profissionais muito mais do que uma 

formação em neonatologia, é uma formação 

dentro do SUS. E isso eu julgo que eu tenho 

uma estrada bem longa de prática, né. Então, 

eu acho que é assim eu me sinto... desafiada 

mas, confortável dentro desse meu papel. 

Porque, eu acho que ...tenho sim muito a 

contribuir com essa prática do SUS mesmo 

né...e... Qual que é a última pergunta? A 

minha motivação? ué total ! (ri) Total! Porque 

a Residência está sempre trazendo novas 

situações, novos projetos né, é tão grande 

que por exemplo, a partir de um acordo com 

a equipe, eu estou diminuindo... a minha 

ação na assistência, para me dedicar mais à 

residência. Então foi uma ação que foi 

sendo...modificada aí no percurso, eu estou 

desde a implementação da Residência, três 

anos (D6) 

...Um ano e meio, com os residentes 

multidisciplinares... fomos fazendo os 

acertos de rumo do grupo... e é assim: 

é um dos trabalhos que mais me 

motiva hoje em dia. Eu me sinto muito 

bem! Embora tenham os desafios 

enquanto preceptora, eu acho que, por 

exemplo: para mim, a formação 

desses profissionais muito mais do que 

uma formação em neonatologia, é uma 

formação dentro do SUS. E isso eu 

julgo que eu tenho uma estrada bem 

longa de prática, né. Então, eu acho 

que é assim, eu me sinto desafiada, 

mas confortável dentro desse meu 

papel. Porque eu acho que tenho sim 

muito a contribuir com essa prática do 

SUS mesmo ... Qual que é a última 

pergunta? A minha motivação? ué total 

! (ri) Total! Porque a Residência está 

sempre trazendo novas situações, 

novos projetos né, é tão grande que 

por exemplo, a partir de um acordo 

com a equipe, eu estou diminuindo a 

minha ação na assistência, para me 

dedicar mais à Residência. Então, foi 

uma ação que foi sendo modificada no 

percurso. Eu estou desde a 

implementação da Residência, três 

anos 

Motivação intensa  

Sente-se desafiada 

porém confortável por ter 

longa experiência no SUS 

A Residência trouxe 

novos projetos e 

reorganização da equipe, 

com a possibilidade de 

dedicação para a 

Residência, diminuindo a 

assistência 

 

Que bom que você possa ir diminuindo a 

assistência para poder se dedicar a 

Residência(rindo)! é o meu sonho de 

consumo! Infelizmente eu não sei se isso é... 

permeável... na enfermagem (D2) 

Que bom que você possa ir diminuindo 

a assistência para poder se dedicar a 

Residência(rindo)! é o meu sonho de 

consumo! Infelizmente eu não sei se 

isso é... permeável... na enfermagem 

(D2) 

Admiração pela 

possibilidade da colega, 

porém não permeável à 

enfermagem 

 

Mas é porque a gente está recebendo mais 

duas funcionárias ...que... entrou com uma 

com um mandado de segurança que duas 

pessoas escolheram, por isso que foi 

possível também (D6) 

Mas é porque a gente está recebendo 

mais duas funcionárias que entrou, 

uma com um mandado de segurança, 

que duas pessoas escolheram, por 

isso que foi possível também (D6) 

Dedicação ao ensino 

graças a aumento de 

profissionais na equipe 

 

Isso na farmácia é meio difícil. Que a gente 

tem que acumular todas as coisas como diz a 

minha outra farmacêutica que trabalha 

comigo, a gente tem que rodar todos os 

pratinhos ao mesmo tempo e não deixar 

nenhum cair. Mais ou menos assim (D5) 

Isso na farmácia é meio difícil. Que a 

gente tem que acumular todas as 

coisas como diz a minha outra 

farmacêutica que trabalha comigo, a 

gente tem que rodar todos os pratinhos 

ao mesmo tempo e não deixar nenhum 

cair. Mais ou menos assim (D5) 

Demanda de trabalho 

impede a dedicação só 

para a Residência 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quadro 24: GF D ND3: Preceptoria e formação do residente (do contato com o Projeto Político 

Pedagógico, identificação dos objetivos de aprendizagem no cenário de prática, desenvolvimento 

desses objetivos, preocupações e cuidados com a formação do residente e perfil do egresso da 

Residência Multiprofissional) 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Bom, eu posso falar na questão da 
enfermagem na Neo, quando eu entrei eu 
não tive contato com esse projeto 
pedagógico, isso não foi apresentado. Foi 
me apresentado,... foram me apresentadas 
algumas informações que eu solicitei... hoje, 
nós falamos...montamos um check-list pelo 
menos para ter uma... uma noção de que 
caminho chegar com o residente..., a gente 
não participa, muito menos a gente não 
discute com eles esse processo ...Existem 
várias reuniões que a gente sabe que 
acontece, são discussões de caso que a 
gente sabe que acontece, aquilo que é feito 
na sua relação com a instituição 
responsável, ....o que a gente percebe é que 
a instituição ela é distante, e o residente tem 
que sair, ir para lá e voltar... né. Então é 
assim. Não é centralizado aqui, então é uma 
Residência que você acaba você vendo ela 
meio que fragmentada... cumprem-se alguns 
plantões, é muita saída, é uma escala, então 
não existe uma continuidade, inclusive 
prejudica até a questão do nosso processo 
de avaliação. Ele acaba sendo muito 
subjetivo, né. Mas... assim, eu gostaria até 
de poder participar poder compreender 
melhor todo processo, porque o que o 
conheço desses processos são os contratos 
com outras instituições que eu acompanhei, 
eu sei a grande responsabilidade daquele 
que você tem que lançar no mercado de 
trabalho. E se você não se tornar 
responsável por isso, você... você com 
certeza não pode estar inserido num 
processo tão importante. Porque você está 
colocando...é... gente para cuidar de gente ... 
vamos dizer assim .... quando se fala de 
neonatologia a gente sempre coloca todos 
como vulneráveis, né. Então, acaba sendo a 
responsabilidade um pouco maior... o que 
não é instintivamente que a gente faz, 
porque você carrega tudo aquilo que você já 
teve de formação para acompanhar ...então 
eu tive a minha formação em faculdade 
estadual, fiz a minha especialização, fiz 
alguns projetos a nível ministeriais, 
acompanhei o ministério na... autoria do 
Protocolo de Saúde e Atenção à Criança. 
Então assim, você acaba tendo que ao longo 
da tua carreira buscar caminhos de pesquisa 
e ensino, e a educação acaba sempre 
estando ao seu lado, e você acaba se 
tornando um educador em saúde, 
conhecendo o SUS, eu sou apaixonado pelo 
SUS, sou militante do SUS, né. Então acho 
que tudo isso reflete. E reflete até na questão 

“Bom, eu posso falar na questão da 
enfermagem na Neo, quando eu entrei eu 
não tive contato com esse projeto 
pedagógico, isso não foi apresentado... foram 
me apresentadas algumas informações que 
eu solicitei... hoje, nós ...montamos um 
check-list, pelo menos para ter ... uma noção 
de que caminho chegar com o residente...” 
(D2) 
“...a gente não participa, muito menos a gente 
não discute com eles esse processo. Existem 
várias reuniões que a gente sabe que 
acontece, são discussões de caso que a 
gente sabe que acontece, aquilo que é feito 
na sua relação com a instituição responsável, 
....o que a gente percebe é que a instituição 
ela é distante, e o residente tem que sair, ir 
para lá e voltar, né. Então é assim. Não é 
centralizado aqui, então é uma Residência 
que você acaba você vendo ela meio que 
fragmentada... cumprem-se alguns plantões, 
é muita saída, é uma escala, então não existe 
uma continuidade, inclusive prejudica até a 
questão do nosso processo de avaliação. Ele 
acaba sendo muito subjetivo, né. (D2) 
... eu gostaria até de poder participar poder 
compreender melhor todo processo, porque o 
que o conheço desses processos são os 
contratos com outras instituições que eu 
acompanhei, eu sei a grande 
responsabilidade daquele que você tem que 
lançar no mercado de trabalho. E se você 
não se tornar responsável por isso, você com 
certeza não pode estar inserido num 
processo tão importante. Porque você está 
colocando... gente para cuidar de gente ... 
(D2) 
... quando se fala de Neonatologia a gente 
sempre coloca todos como vulneráveis... 
Então, acaba sendo a responsabilidade um 
pouco maior... o que não é instintivamente 
que a gente faz, porque você carrega tudo 
aquilo que você já teve de formação para 
acompanhar... Então, eu tive a minha 
formação em faculdade estadual, fiz a minha 
especialização, fiz alguns projetos a nível 
ministeriais, acompanhei o ministério na 
autoria do Protocolo de Saúde e Atenção à 
Criança. Então assim, você acaba tendo que 
ao longo da tua carreira buscar caminhos de 
pesquisa e ensino, e a educação acaba 
sempre estando ao seu lado, e você acaba 
se tornando um educador em saúde, 
conhecendo o SUS, eu sou apaixonado pelo 
SUS, sou militante do SUS, né. Então acho 
que tudo isso reflete. E reflete até na questão 
da gente estar cobrando: “olha, cadê? qual o 
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da gente estar cobrando: “olha, cadê? qual o 
caminho” “eu preciso de feedback, eu 
preciso de retorno”. Eu preciso muitas vezes 
também, entender se estou no caminho 
certo, porque eu prometi isso com minha 
equipe. Então para mim eu acho que... fica 
um pouco a desejar ...“tome que o filho é 
seu”. Mas, o processo de cuidar desse filho a 
gente não participa. E hoje a gente também 
encontra, não sei se é a realidade de vocês, 
a formação de base deles acaba impactando 
um pouco nosso processo, porque eu já tive 
casos que chegaram achando que que era 
um estágio, eles não compreendiam o que 
era um processo que era uma Residência 
...e quando eu discuti abertamente dizendo: 
isso não era graduação, isso era.. além da 
graduação, que era a mais...e que eles foram 
contemplados por competência, porque o 
processo, nem sei como que funciona aqui, 
mas o processo seletivo tem que avaliar 
essas questões, né. E foi um pouco ...um 
choque! muitas vezes..., porque ...você tinha 
que lidar com situações que você sabe que é 
da graduação. Que não é de um processo de 
Residência ...mas como a gente... 
conhecendo um pouco de Brasil e de Brasis, 
né, que são muitos, a gente acaba ainda... 
relevando e colocando e contando com uma 
equipe que... que é uma equipe muito boa, 
eu tenho elogiar cada equipe lá, de a gente 
contornar situações e mudar (D2) 

caminho”; “eu preciso de feedback, eu 
preciso de retorno”. Eu preciso muitas vezes 
também, entender se estou no caminho certo, 
porque eu prometi isso com minha equipe. 
Então, para mim, eu acho que fica um pouco 
a desejar...“tome que o filho é seu”. Mas, o 
processo de cuidar desse filho a gente não 
participa. E hoje a gente também encontra, 
não sei se é a realidade de vocês, a 
formação de base deles acaba impactando 
um pouco nosso processo, porque eu já tive 
casos que chegaram achando que que era 
um estágio, eles não compreendiam o que 
era um processo que era uma Residência. E 
quando eu discuti abertamente dizendo: isso 
não era graduação, isso era além da 
graduação, que era a mais, e que eles foram 
contemplados por competência, porque o 
processo, nem sei como que funciona aqui, 
mas o processo seletivo tem que avaliar 
essas questões, né. E foi um pouco um 
choque! muitas vezes, porque você tinha que 
lidar com situações que você sabe que é da 
graduação. Que não é de um processo de 
Residência. Mas, como a gente conhecendo 
um pouco de Brasil e de Brasis, né, que são 
muitos, a gente acaba ainda relevando e 
colocando e contando com uma equipe que é 
uma equipe muito boa, eu tenho elogiar cada 
equipe lá, de a gente contornar situações e 
mudar (D2) 

Olha... não foi apresentado o projeto político 
pedagógico da Residência... eu acessei o 
site do ministério e de SMS para ver quais 
eram as propostas... eu não sei o que se o 
que eu o que eu acessei era o projeto... 
político pedagógico, mas, pelo menos para 
saber quais que eram as linhas, as diretrizes, 
o que que estava te esperando de nós 
enquanto preceptores, e que tipo de 
formação se estava esperando para eles 
para esses ...residentes e isso eu acessei 
pelo site, dei uma lida, dei uma pensada ..e 
tudo mais... eu acredito que dentro do que eu 
li, eu esteja exercendo essa função, que é 
por exemplo, esse papel, na realidade, né. 
Contribuir para a formação desse residente 
...dentro de uma... especialidade, que é uma 
especialização em neonatologia, porém...: 
contribuindo para que seja um trabalhador no 
SUS! Né, neste sentido sim e nos princípios 
da Psicologia. Eu acho que volto a bater, 
um... dos traços mais fortes, eu acho que um 
dos focos mais... fortes da minha atuação 
com eles é a questão da 
interdisciplinaridade. Eu acho que 
independente do... para onde eles forem 
trabalhar e acompanhando eu acho o 
movimento brasileiro, o movimento mundial. 
Isso vai ser necessário... cada vez e não tem 
como retroceder. Essa visão ampla... de 
abordagem das situações da saúde. Não dá 
para... uma categoria só dar conta disso, 

Olha, não foi apresentado o projeto político 
pedagógico da Residência. Eu acessei o site 
do ministério e de SMS para ver quais eram 
as propostas. Eu não sei o que se o que eu o 
que eu acessei era o projeto político 
pedagógico, mas, pelo menos para saber 
quais que eram as linhas, as diretrizes, o que 
que estava se esperando de nós enquanto 
preceptores, e que tipo de formação se 
estava esperando para eles para esses 
residentes e isso eu acessei pelo site, dei 
uma lida, dei uma pensada e tudo mais. Eu 
acredito que dentro do que eu li, eu esteja 
exercendo essa função, que é por exemplo, 
esse papel, na realidade, né. Contribuir para 
a formação desse residente, dentro de uma 
especialidade, que é uma especialização em 
neonatologia, porém: contribuindo para que 
seja um trabalhador no SUS! Né, neste 
sentido sim e nos princípios da Psicologia. Eu 
acho que volto a bater, um dos traços mais 
fortes, eu acho que um dos focos mais fortes 
da minha atuação com eles é a questão da 
interdisciplinaridade. Eu acho que 
independente do... para onde eles forem 
trabalhar e acompanhando eu acho o 
movimento brasileiro, o movimento mundial. 
Isso vai ser necessário cada vez mais e não 
tem como retroceder. Essa visão ampla, de 
abordagem das situações da saúde. Não dá 
para uma categoria só dar conta disso, né. 
Eu acredito que eu esteja seguindo se foi 
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né... eu acredito que eu esteja seguindo se 
foi aquilo que eu li, mas o projeto oficial, eu 
não conheço não (D6) 

aquilo que eu li, mas o projeto oficial, eu não 
conheço não (D6) 

Eu também não conheço, acabei não 
conhecendo o projeto político pedagógico 
também... Eu acho que a gente acaba 
ficando nessa comunicação... cada um... no 
seu quadrado. Acho que a partir do ano 
passado a gente começou a fazer uma 
aproximação com a universidade com a 
professora do serviço social da universidade 
parceira, né, até por dificuldades com 
relação ao TCR, a gente não saber qual é o 
nosso papel nessa orientação... né, a gente 
foi se aproximando com a professora do 
serviço social para se discutir o que se 
esperava de um orientador do TCR . E ela 
começou a vir uma vez por mês para 
conversar com a nossa equipe... 
principalmente ... os preceptores que 
acompanham os TCRs. Então, acho que 
essa aproximação foi legal, porque ela acaba 
indicando textos para a gente. A gente se 
atualizando também naquilo que ela vai 
discutindo com os residentes lá na... 
universidade, então foi essa... a aproximação 
mais nesse o sentido com serviço social. 
Mas não com o projeto político... inteiro, né. 
E o perfil que eu imagino ... para o residente 
também, o que eu tenho para ajudar é essa 
questão da integração com as equipes, de 
ver o sujeito... como um todo, né, e não por 
partes, então assim, estar integrado, então 
na discussão, que a gente tem que estar 
pensando desse perfil desse residente que 
talvez a gente não tem... porque a gente não 
tem tanta informação sobre a questão clínica 
...a assistente social, acaba fazendo o meu 
pedacinho, né, eu acho que eles têm 
ensinado a gente ver um pouco mais ...essa 
forma ampliada ...que a gente não tinha... 
acho que a Residência tem trazido isso, né, 
eu acho que o que eu tento ver de perfil para 
eles é exatamente isso: essa integração, é 
discutir caso, o trabalho em rede, ampliar um 
pouco mais para não ver aquele cidadão, só 
o pedacinho... nosso, eu acho que é esse o 
perfil que eu espero para o residente, além 
do perfil de cada categoria estar ensinando a 
sua parte (D4) 

Eu também não conheço, acabei não 
conhecendo o projeto político pedagógico 
também. Eu acho que a gente acaba ficando 
nessa comunicação, cada um no seu 
quadrado. Acho que a partir do ano passado 
a gente começou a fazer uma aproximação 
com a universidade com a professora do 
serviço social da universidade parceira, né, 
até por dificuldades com relação ao TCR, a 
gente não saber qual é o nosso papel nessa 
orientação. A gente foi se aproximando com a 
professora do serviço social para se discutir o 
que se esperava de um orientador do TCR . 
E ela começou a vir uma vez por mês para 
conversar com a nossa equipe, 
principalmente os preceptores que 
acompanham os TCRs. Então, acho que 
essa aproximação foi legal, porque ela acaba 
indicando textos para a gente. A gente se 
atualizando também naquilo que ela vai 
discutindo com os residentes lá na 
universidade. Então, foi essa aproximação 
mais nesse o sentido com serviço social. Mas 
não com o projeto político inteiro, né. E o 
perfil que eu imagino, para o residente 
também, o que eu tenho para ajudar é essa 
questão da integração com as equipes, de 
ver o sujeito como um todo, e não por partes. 
Então, assim, estar integrado, então na 
discussão, que a gente tem que estar 
pensando desse perfil desse residente que 
talvez a gente não tem. Porque a gente não 
tem tanta informação sobre a questão 
clínica,a assistente social, acaba fazendo o 
meu pedacinho, né, eu acho que eles têm 
ensinado a gente ver um pouco mais essa 
forma ampliada, que a gente não tinha. Acho 
que a Residência tem trazido isso, né, eu 
acho que o que eu tento ver de perfil para 
eles é exatamente isso: essa integração, é 
discutir caso, o trabalho em rede, ampliar um 
pouco mais para não ver aquele cidadão, só 
o pedacinho nosso, eu acho que é esse o 
perfil que eu espero para o residente, além 
do perfil de cada categoria estar ensinando a 
sua parte (D4) 
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Eu também não fui, não tive contato a nada 
...agora que eu saí da assistência lá da UTI 
neo, é que eu tô começando a entender 
melhor o que acontece. Porque até então, 
como ela falou, também foi como uma 
bomba que a gente recebeu, né...e...então 
agora que eu tô começando a ... a entender 
um pouco mais, porque até então, a gente 
tava lá, era o nosso residente... e às vezes 
você foca tanto no seu residente, que você 
meio que você esquece que é uma 
...Residência Multi, né. Agora que eu tenho 
do que eu tô tendo um pouco mais visão 

Eu também não fui, não tive contato a nada 
...agora que eu saí da assistência lá da UTI 
neo, é que eu tô começando a entender 
melhor o que acontece. Porque até então, 
como ela falou, também foi como uma bomba 
que a gente recebeu... agora que eu tô 
começando a entender um pouco mais, 
porque até então, a gente tava lá, era o 
nosso residente. E às vezes você foca tanto 
no seu residente, que você meio que você 
esquece que é uma Residência Multi, né. 
Agora que eu tenho do que eu tô tendo um 
pouco mais visão disso, né, que eu vejo que 
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disso, né, que eu vejo que tem as reuniões, 
tal, embora eu não participe, porque ...assim, 
não faço parte, mas ...eu fico mais eu fico 
sabendo, né, indiretamente e... eu acredito 
que vai dar certo! Que a gente tá lutando 
para isso, a gente tem ... todo mundo é muito 
capacitado para isso, para dar esse respaldo 
para... o pessoal todo (D3) 

tem as reuniões, tal, embora eu não participe, 
porque não faço parte, mas eu fico sabendo, 
né, indiretamente e eu acredito que vai dar 
certo! Que a gente tá lutando para isso, a 
gente tem todo mundo é muito capacitado 
para isso, para dar esse respaldo para o 
pessoal todo (D3) 

Luta para que todos 
os preceptores sejam 
capacitados para dar 
respaldo ao 
residente 

na formação acadêmica dele, pra chegar na 
residência? Então, é isso que eu estou te 
falando: meu contato foi muito pouco com 
relação a qualquer desses assuntos. Então 
tinha Fulano que vai fazer, então Beltrano 
que vai ficar, não sei o quê, e a gente estava 
na assistência e de repente tinha aquele: “ah 
hoje o Fulano vai dar uma aula pros 
residentes”, então assim, o meu contato com 
eles é muito mais assim, de colega do que 
de preceptor sabe, é o meu colega 
fisioterapeuta que é... residente... agora que 
eu tô começando a entender melhor a 
situação (D3) 

... na formação acadêmica dele, pra chegar 
na Residência? Então, é isso que eu estou te 
falando: meu contato foi muito pouco com 
relação a qualquer desses assuntos. Então 
tinha Fulano que vai fazer, então Beltrano 
que vai ficar, não sei o quê, e a gente estava 
na assistência e de repente tinha aquele: “ah 
hoje o Fulano vai dar uma aula pros 
residentes”, então assim, o meu contato com 
eles é muito mais assim, de colega do que de 
preceptor sabe, é o meu colega fisioterapeuta 
que é... residente... agora que eu tô 
começando a entender melhor a situação 
(D3) 
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a gente também não... foi informado ... sobre 
... o ... projeto político-pedagógico não, nós 
não tivemos esse tipo de informação não. A 
gente foi tentando meio que fazer por... 
achando a lógica da coisa, na verdade. Nos 
preocupa muito a questão da formação deles 
lá na parte da universidade. Sinceramente, 
eu não faço ideia! do que eles estão vendo 
lá! Não faço ideia! Eu sei que tem uma parte 
que eles estudam o SUS, alguma coisa 
multiprofissional, e eu sei que tem uma parte 
que é só a farmácia... e ...pelo o que eles me 
falam mais ou menos do que passam nessas 
aulas é uma coisa, que... é insuficiente! para 
o que eles precisam aqui! e quando me 
perguntam “vocês acham que eles devem ter 
alguma coisa de formação lá?” eu não sei, 
gente, eu não sei o que foi proposto, eu não 
sei que estava lá escrito, “vai ter uma 
preparação teórica para que eles possam 
juntar teoria e prática”, eu não sei se isso 
está escrito em algum lugar, mas eu sinto 
que isto é necessário! Porque, às vezes a 
gente vai discutir os casos, e ... aí, eu faço 
perguntas para eles e eles fazem aquelas 
caras “meu Deus do céu eu não sei o que é 
que ela está falando” , e eu fico preocupada 
com isso! aí eu digo “gente, vocês vão lá 
naquele livro tal, no artigo tal, naquela vírgula 
tal: lá está falando isso aí que eu tô dizendo 
para vocês” . Então... eu, eu não sei se isso 
aí... já deveria vir na bagagem deles para 
fazer parte dessa Residência, ou ...se isso 
deveria ser um braço lá da universidade. Eu 
não sei dizer para vocês porque eu não 
conheço qual que é esse projeto aí. Então na 
medida do possível, eu tento... a gente tenta 
construir isso aí mais ou menos, e é claro 
formá-los de acordo ...para cumprir, para 
colocá-lo dentro de uma realidade como um 
todo, porque eles não são só farmacêuticos 

a gente também não foi informado sobre o 
projeto político-pedagógico não, nós não 
tivemos esse tipo de informação não. A gente 
foi tentando meio que fazer, achando a lógica 
da coisa, na verdade. Nos preocupa muito a 
questão da formação deles lá na parte da 
universidade. Sinceramente, eu não faço 
ideia! do que eles estão vendo lá! Não faço 
ideia! Eu sei que tem uma parte que eles 
estudam o SUS, alguma coisa 
multiprofissional, e eu sei que tem uma parte 
que é só a farmácia e pelo o que eles me 
falam mais ou menos do que passam nessas 
aulas é uma coisa, que é insuficiente! para o 
que eles precisam aqui! e quando me 
perguntam “vocês acham que eles devem ter 
alguma coisa de formação lá?” eu não sei, 
gente, eu não sei o que foi proposto, eu não 
sei que estava lá escrito, “vai ter uma 
preparação teórica para que eles possam 
juntar teoria e prática”, eu não sei se isso 
está escrito em algum lugar, mas eu sinto 
que isto é necessário! Porque, às vezes a 
gente vai discutir os casos, e aí, eu faço 
perguntas para eles e eles fazem aquelas 
caras “meu Deus do céu eu não sei o que é 
que ela está falando” , e eu fico preocupada 
com isso! aí eu digo “gente, vocês vão lá 
naquele livro tal, no artigo tal, naquela vírgula 
tal: lá está falando isso aí que eu tô dizendo 
para vocês” . Então, eu não sei se isso aí já 
deveria vir na bagagem deles para fazer 
parte dessa Residência, ou se isso deveria 
ser um braço lá da universidade. Eu não sei 
dizer para vocês porque eu não conheço qual 
que é esse projeto aí. Então na medida do 
possível, eu tento. A gente tenta construir 
isso aí mais ou menos, e é claro formá-los de 
acordo ... para colocá-lo dentro de uma 
realidade como um todo, porque eles não são 
só farmacêuticos da batcaverna, eles são 
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da batcaverna, eles são farmacêuticos que 
vão atuar em todo o sistema SUS, pelo 
menos enquanto estão aqui nessa 
Residência, eles atuam em todo um sistema. 
Mesmo que depois lá eles vão pra rede 
particular, eles vão ter essa noção, eles não 
são só farmacêuticos da batcaverna, eles 
têm um universo muito gigantesco daquilo 
que eles estão inseridos (D5) 

farmacêuticos que vão atuar em todo o 
sistema SUS, pelo menos enquanto estão 
aqui nessa Residência, eles atuam em todo 
um sistema. Mesmo que depois lá eles vão 
pra rede particular, eles vão ter essa noção, 
eles não são só farmacêuticos da batcaverna, 
eles têm um universo muito gigantesco 
daquilo que eles estão inseridos (D5) 

Eu tive contato com o projeto...e... Mas neste 
momento não estou tendo contato com os 
residentes não tô ficando com os residentes 
por conta da unidade que eu estou neste 
momento eu já fiquei bastante com eles mas 
hoje... pela unidade que eu estou, eu estou 
ficando um pouquinho mais distante neste 
momento ...dessa convivência com eles, mas 
lógico, às vezes elas vem querer discutir 
algum caso, a gente conversa de algum 
caso, embora não esteja atendendo naquele 
momento, a gente conversa sobre os casos, 
né... e... a equipe de Fonoaudiologia, a gente 
conversa muito sobre ... como estão as 
residentes ...algumas preocupações que a 
equipe como um todo observa, né... Então... 
por mais que eu não esteja assim tanto com 
elas nesse momento, a gente discute muito... 
o andamento .. e ... é uma preocupação da 
equipe ...como conduzir a Residência, por 
exemplo: com R1, com R2.. é... quais são... 
naquele momento na formação delas, o que 
é importante para elas naquele momento né, 
a gente já discutiu várias vezes, o que cabe 
à R1, o que cabe à R2 , o que que naquele 
momento é.... possível delas fazerem dentro 
daquilo que elas já tem a formação, como é 
que foi a base delas lá atrás... né. Isso é 
muito importante, então ...algumas chegam 
com uma bagagem maior, outras chegam 
com uma bagagem menor que às vezes, é 
preciso voltar um pouquinho e... conversar, 
sugerir algumas coisas, alguns artigos 
que...talvez outras já vieram com alguma 
bagagem de fora, de algum curso que 
fizeram nessa área, então tem gente que 
chega da faculdade sem nenhum... sem 
nenhuma base. Então, é... a gente tem essa 
preocupação sim é... é importante pensar 
muito nisso, pensar... Como está sendo no 
decorrer do tempo essa evolução delas e 
uma preocupação que a gente tem também 
é ... às vezes a gente vai fazer avaliação, né, 
e a gente às vezes compara como foi da 
outra vez, o que que melhorou ou o que não 
melhorou ...Vamos ver aqui, né ... talvez está 
falhando ...em coisa que precisa melhorar... 
Porque neste aspecto ...não teve diferença... 
A aluna não melhorou, ou, “Nossa, aqui 
melhorou!” então acho que foram válidas as 
ações que a gente fez lá atrás (D1) 

Eu tive contato com o projeto...e... Mas neste 
momento não estou tendo contato com os 
residentes não tô ficando com os residentes 
por conta da unidade que eu estou neste 
momento eu já fiquei bastante com eles mas 
hoje... pela unidade que eu estou, eu estou 
ficando um pouquinho mais distante neste 
momento ...dessa convivência com eles, mas 
lógico, às vezes elas vem querer discutir 
algum caso, a gente conversa de algum caso, 
embora não esteja atendendo naquele 
momento, a gente conversa sobre os casos, 
né... e... a equipe de Fonoaudiologia, a gente 
conversa muito sobre ... como estão as 
residentes ...algumas preocupações que a 
equipe como um todo observa, né... Então... 
por mais que eu não esteja assim tanto com 
elas nesse momento, a gente discute muito... 
o andamento .. e ... é uma preocupação da 
equipe ...como conduzir a Residência, por 
exemplo: com R1, com R2.. é... quais são... 
naquele momento na formação delas, o que é 
importante para elas naquele momento né, a 
gente já discutiu várias vezes, o que cabe à 
R1, o que cabe à R2 , o que que naquele 
momento é.... possível delas fazerem dentro 
daquilo que elas já tem a formação, como é 
que foi a base delas lá atrás... né. Isso é 
muito importante, então ...algumas chegam 
com uma bagagem maior, outras chegam 
com uma bagagem menor que às vezes, é 
preciso voltar um pouquinho e... conversar, 
sugerir algumas coisas, alguns artigos 
que...talvez outras já vieram com alguma 
bagagem de fora, de algum curso que 
fizeram nessa área, então tem gente que 
chega da faculdade sem nenhum... sem 
nenhuma base. Então, é... a gente tem essa 
preocupação sim é... é importante pensar 
muito nisso, pensar... Como está sendo no 
decorrer do tempo essa evolução delas e 
uma preocupação que a gente tem também é 
... às vezes a gente vai fazer avaliação, né, e 
a gente às vezes compara como foi da outra 
vez, o que que melhorou ou o que não 
melhorou ...Vamos ver aqui, né ... talvez está 
falhando ...em coisa que precisa melhorar... 
Porque neste aspecto ...não teve diferença... 
A aluna não melhorou, ou, “Nossa, aqui 
melhorou!” então acho que foram válidas as 
ações que a gente fez lá atrás (D1) 

Teve contato com o 
PPP 
Não está com 
residentes no 
mometo devido ao 
setor em que está 
trabalhando 
Discute casos com 
residentes 
A equipe discute as 
preocupações sobre 
os residentes, 
contando com a 
bagagem das 
residentes e as 
atividades a serem 
realizadas no R1 e 
R2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preocupação com a 
evolução das 
residentes, feedback 
nas avaliações 
 

 

, eu acho que ele precisa... ter alcançado os 
objetivos iniciais né, sair daqui com uma 
formação na área que ele veio buscar, né. 

... , eu acho que ele precisa... ter alcançado 
os objetivos iniciais né, sair daqui com uma 
formação na área que ele veio buscar, né. 

Formação específica 
da área de 
Neonatologia e 
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E... e...poder sair daqui para o mercado de 
trabalho, né, com uma bagagem suficiente 
para ele poder chegar lá e conseguir exercer 
a função né, que ele propôs aqui dentro... 
acho que é importante (D1) 

E... e...poder sair daqui para o mercado de 
trabalho, né, com uma bagagem suficiente 
para ele poder chegar lá e conseguir exercer 
a função né, que ele propôs aqui dentro... 
acho que é importante(D1) 

preparação para o 
mercado de trabalho 

Sim... até esse perfil do egresso, o que 
acontece quando você tá trabalhando numa 
Residência Multiprofissional , numa unidade 
de neonatologia, na questão da enfermagem, 
eu tenho que ser técnico, e entender os 
processos dessa técnica, eu tenho que 
desenvolver as habilidades práticas 
procedimentares, né, e os fundamentos 
desses processos e aonde a questão do falar 
em rede, do falar em SUS, a discussão de 
caso, de equipes, ele fica em atividades que 
são feitas longe de lá . Lá a discussão de 
equipe acontece, acontece por exemplo: os 
médicos que são da residência médica, que 
estão nessa caixinha (fazendo um gesto de 
caixinha com as mãos), eu tenho os 
fisioterapeutas, eu tenho as nutricionistas, eu 
tenho fonos... só que assim...esse 
envolvimento desse profissional nessa 
equipe multi, nesse diálogo com a equipe 
que está na assistência, ele acontece no 
caso dos residentes quando eles se unem, 
para discutir o caso. Que eu acho 
enriquecedor e que infelizmente a gente não 
pode tanto participar. Mas na visão que a 
gente tem acompanhando a preceptoria de 
perto, o meu egresso eu quero um 
profissional que tenha habilidades 
desenvolvidas na questão técnica, porque 
não dá para você ...pensar em colocar 
alguém que não tenha desenvolvido isso, 
porque é uma oportunidade de ver tudo o 
que existe lá. O nosso campo ele é rico, 
porém o nosso campo ele sofreu um grande 
esvaziamento do quesito profissional. Então 
essa questão do profissional é que nos leva, 
muitas vezes a achar que o residente, ele 
não só faz parte da equipe, como ele 
assumir compromissos como membro da 
equipe efetiva. E que não é o propósito!, ele 
está para acrescentar, pra desenvolver com 
a gente os trabalhos, mas ele está ali 
também para se enriquecer, então ele tem 
que...ele não pode abandonar essa 
perspectiva dele aprender os métodos... 
metodológicos de pesquisa, de inserção no 
mercado de trabalho, de alguém que pense 
via SUS, pense como multiprofissional, então 
desenvolver essas habilidades é além 
daquilo que eu tenho a oferecer lá. Então, eu 
acho que o meu egresso tem que ter essa 
noção espacial do que é ele inserido em um 
Brasil, em um sistema de saúde SUS, que 
tem as suas grandes dificuldades, que tem 
as suas precariedades, mas eu fico muito 
feliz se eu souber, se eu conseguir avaliar 
que ele saiu daqui dando conta! De 
conseguir ir para o mercado de trabalho, se 
diferenciar, e conseguir entrar e dar conta do 

... até esse perfil do egresso, o que acontece 
quando você tá trabalhando numa Residência 
Multiprofissional , numa unidade de 
neonatologia, na questão da enfermagem, eu 
tenho que ser técnico, e entender os 
processos dessa técnica, eu tenho que 
desenvolver as habilidades práticas 
procedimentares, né, e os fundamentos 
desses processos e aonde a questão do falar 
em rede, do falar em SUS, a discussão de 
caso, de equipes, ele fica em atividades que 
são feitas longe de lá . Lá a discussão de 
equipe acontece, acontece por exemplo: os 
médicos que são da residência médica, que 
estão nessa caixinha (fazendo um gesto de 
caixinha com as mãos), eu tenho os 
fisioterapeutas, eu tenho as nutricionistas, eu 
tenho fonos... só que assim...esse 
envolvimento desse profissional nessa equipe 
multi, nesse diálogo com a equipe que está 
na assistência, ele acontece no caso dos 
residentes quando eles se unem, para 
discutir o caso. Que eu acho enriquecedor e 
que infelizmente a gente não pode tanto 
participar. Mas na visão que a gente tem 
acompanhando a preceptoria de perto, o meu 
egresso eu quero um profissional que tenha 
habilidades desenvolvidas na questão 
técnica, porque não dá para você ...pensar 
em colocar alguém que não tenha 
desenvolvido isso, porque é uma 
oportunidade de ver tudo o que existe lá. O 
nosso campo ele é rico, porém o nosso 
campo ele sofreu um grande esvaziamento 
do quesito profissional. Então essa questão 
do profissional é que nos leva, muitas vezes 
a achar que o residente, ele não só faz parte 
da equipe, como ele assumir compromissos 
como membro da equipe efetiva. E que não é 
o propósito!, ele está para acrescentar, pra 
desenvolver com a gente os trabalhos, mas 
ele está ali também para se enriquecer, então 
ele tem que...ele não pode abandonar essa 
perspectiva dele aprender os métodos... 
metodológicos de pesquisa, de inserção no 
mercado de trabalho, de alguém que pense 
via SUS, pense como multiprofissional, então 
desenvolver essas habilidades é além daquilo 
que eu tenho a oferecer lá. Então, eu acho 
que o meu egresso tem que ter essa noção 
espacial do que é ele inserido em um Brasil, 
em um sistema de saúde SUS, que tem as 
suas grandes dificuldades, que tem as suas 
precariedades, mas eu fico muito feliz se eu 
souber, se eu conseguir avaliar que ele saiu 
daqui dando conta! De conseguir ir para o 
mercado de trabalho, se diferenciar, e 
conseguir entrar e dar conta do recado, né. 
Isso é a minha preocupação porque ... 

Conhecimentos 
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Neonatologia, 
compreensão da 
rede, do SUS, 
discussão de caso 
Discussões de caso 
nas equipes 
específicas, sem 
integração com todas 
as áreas 
Cuidado 
fragmentado 
 
 
Discussão de caso 
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Residente assume 
compromissos como 
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efetiva, mas o 
propósito é também 
a sua formação 
 
 
 
Egresso com visão 
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dificuldades e 
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mercado de trabalho, 
supre deficiências da 
formação de base 
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formação do 
residente 
Atrapalha a distância 
e o deslocamento do 
residente para a IES 
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recado, né. Isso é a minha preocupação 
porque ... porque no processo de Residência 
a gente tem que se preocupar ainda com 
questões de formação de base. E que isso 
incomoda, né...então muitas vezes.... e a 
própria ... como funciona o currículo deles 
...eu tenho R1 muito pouco tempo, depois eu 
tenho R2, eles saem várias vezes... então 
assim, eu não tenho relação com essa 
escola... não sei... eu estou acompanhando 
lá uma orientação de trabalho... que eu não 
tenho informação nenhuma, de quem é o 
responsável, nunca conversei com ele, é 
distante, né ...os residentes reclamam dessa 
questão da distância, do deslocamento (D2) 

porque no processo de Residência a gente 
tem que se preocupar ainda com questões de 
formação de base. E que isso incomoda, 
né...então muitas vezes.... e a própria ... 
como funciona o currículo deles ...eu tenho 
R1 muito pouco tempo, depois eu tenho R2, 
eles saem várias vezes... então assim, eu 
não tenho relação com essa escola... não 
sei... eu estou acompanhando lá uma 
orientação de trabalho... que eu não tenho 
informação nenhuma, de quem é o 
responsável, nunca conversei com ele, é 
distante, né ...os residentes reclamam dessa 
questão da distância, do deslocamento (D2) 

E a distância em todos os sentidos. Físicos... 
distância da universidade parceira com 
hospital, distância da universidade com SMS, 
SMS com hospital e vice versa (D6) 

E a distância em todos os sentidos. Físicos... 
distância da universidade parceira com 
hospital, distância da universidade com SMS, 
SMS com hospital e vice versa (D6) 

Distanciamento com 
a IES, SMS e 
hospital 

 

Dos profissionais da universidade parceira 
com os profissionais daqui... (D5) 

Dos profissionais da universidade parceira 
com os profissionais daqui... (D5) 

Discanciamento dos 
profissionais da IES 
e dos preceptores 

 

sim e teria que ter um espaço para a gente 
trocar, né (D6) 

sim e teria que ter um espaço para a gente 
trocar, né (D6) 

Falta espaços para 
troca entre os 
profissionais 

 

Sim...eu preciso conhe... que aí você 
entraria, né, em todo esse processo político 
pedagógico... para a gente falar a mesma 
língua, porque eu acabo colocando...quando 
você iniciou... a discussão, você falou: 
instinto. Instintivamente. (olhando para a 
moderadora). Instintivamente, a gente não 
faz muita coisa, a gente ...quando 
trabalhamos com vidas, a nossa profissão 
ela é científica ...ela tem que estar baseada 
...de certa forma em algumas evidências, 
algumas coisas, né ...se não você não tem... 
porque instintivamente a gente não faz 
nada!(sorri) a gente tem que fazer coisas que 
já estão provados cientificamente, que dão 
certo, que dão bons desfechos né. E... 
muitas vezes, a gente fica solitário nessa 
questão, tá... nessa assistência. E eu acho 
assim: eu espero que profissional, eu estou 
acompanhando, é o meu primeiro ano, que 
eu estou discutindo, a gente conseguiu 
ampliar alguns acessos para eles, mas ainda 
acho que continua todo mundo muito “cada 
um na sua caixinha”. É uma equipe multi 
mas quando ele é uma equipe multi, mas 
quando ele tá como enfermeiro, ele é um 
enfermeiro, quando eu vejo o fisio, fazendo o 
papel do fisio, bom então eu falo assim: 
aonde está o Multi? (estala os dedos) Onde 
o multi aqui dentro na minha onde da 
unidade acontece? Né, então eu não vejo 
esses diálogos, essas trocas. Ele não troca 
com o meu médico. Se eu conseguir inserir o 
meu residente para... falar com o médico 
plantonista ou com o médico diarista, eu tive 
que pegar e chamar e lá, naquele processo 
que a gente conhece, vamos pela amizade, e 

Sim...eu preciso conhe... que aí você entraria, 
né, em todo esse processo político 
pedagógico... para a gente falar a mesma 
língua, porque eu acabo colocando...quando 
você iniciou... a discussão, você falou: 
instinto. Instintivamente. (olhando para a 
moderadora). Instintivamente, a gente não 
faz muita coisa, a gente ...quando 
trabalhamos com vidas, a nossa profissão ela 
é científica ...ela tem que estar baseada ...de 
certa forma em algumas evidências, algumas 
coisas, né ...se não você não tem... porque 
instintivamente a gente não faz nada!(sorri) a 
gente tem que fazer coisas que já estão 
provados cientificamente, que dão certo, que 
dão bons desfechos né. E... muitas vezes, a 
gente fica solitário nessa questão, tá... nessa 
assistência. E eu acho assim: eu espero que 
profissional, eu estou acompanhando, é o 
meu primeiro ano, que eu estou discutindo, a 
gente conseguiu ampliar alguns acessos para 
eles, mas ainda acho que continua todo 
mundo muito “cada um na sua caixinha”. É 
uma equipe multi mas quando ele é uma 
equipe multi, mas quando ele tá como 
enfermeiro, ele é um enfermeiro, quando eu 
vejo o fisio, fazendo o papel do fisio, bom 
então eu falo assim: aonde está o Multi? 
(estala os dedos) Onde o multi aqui dentro na 
minha onde da unidade acontece? Né, então 
eu não vejo esses diálogos, essas trocas. Ele 
não troca com o meu médico. Se eu 
conseguir inserir o meu residente para falar 
com o médico plantonista ou com o médico 
diarista, eu tive que pegar e chamar e lá, 
naquele processo que a gente conhece, 
vamos pela amizade, e falar “olha, esse aqui 

Importância de 
conhecer o PPP, 
falar a mesma língua 
Importância do 
embasamento 
científico 
 
 
 
 
 
Não vê o trabalho 
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sim fragmentado, 
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entrosar com o 
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Residência Multi 
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falar “olha, esse aqui é o meu residente, 
conversa com ele, confia nele, faz trocas 
com ele”, você entendeu? Então assim, esse 
acesso ainda é muito difícil. O nosso campo 
ele é muito rico, talvez seja o motivo dele ser 
escolhido para esse processo... só que ele é 
muito rico, pelo tanto que nós temos que 
fazer, né. Mas de repente a gente precisa de 
uma melhor preparação ... dos profissionais 
desse campo para lidar com isso ...A 
Residência Médica é algo que 
tradicionalmente acontece há muito 
tempo...e ela já está afinada. Mas, eu sinto 
falta do meu médico na questão da 
Residência Multi. Aonde ele entra? Ele não 
entra? Ele precisa entrar! Então o meu 
médico não participa das discussões? Então 
assim, a interação,...acho que, precisamos 
dialogar... uma forma melhor de lidar com 
esse processo da Residência Multi, aonde 
realmente será Multi. Não será uma multi: 
enfermagem, fisio, fono, né...farmácia, 
psicologia, que acontece nas nossas 
reuniões focais, né, que muitas vezes eu não 
consigo participar, mas que acontecem ali e 
... que as poucas que eu participei, o 
diálogo... ele é muito produtivo! acontecem 
ali coisas interessantes, que abrem a nossa 
visão profissional, né, e realmente... molda a 
gente, transforma ...mas, infelizmente, Eu 
ainda sinto essa carência. Então eu acho 
que, já trabalhei em outras vezes, mas era 
em instituição-escola, ligada à universidade, 
então a universidade estava próxima, então 
o meu professor estava lá no campo junto 
com as residentes, então era mais fácil de 
lidar. Aqui, eu não, eu não sei quanto às 
outras, mas eu ainda tenho uma...aqui, 
algumas coisas ainda... empaca, a gente... 
que gera uma certa dificuldade, que gera 
uma certa angústia! Porque aí você fica: eu 
estou fazendo a Residência em 
Neonatologia. Mas e a Multi, aonde está? Eu 
também tenho que abrir minha visão para 
multi, eu preciso colocar esse profissional 
com essa visão de rede, como muitos 
falaram, eu preciso colocar o meu 
profissional com visão de SUS, de muitos 
brasis. Ele não vai ser formado para 
trabalhar em São Paulo, ele pode ir pra 
qualquer lugar do Brasil! E ele tem que ter 
uma noção real, do que é isso que a gente é. 
A única garantia assim..., pelo menos os que 
nós estamos acompanhando o que eu posso 
dizer agora, que tecnicamente em questão 
de procedimentos, em atitude perante a 
certas situações, elas estão... muito bem... 
preparadas (D2) 

é o meu residente, conversa com ele, confia 
nele, faz trocas com ele”, você entendeu? 
Então assim, esse acesso ainda é muito 
difícil. O nosso campo ele é muito rico, talvez 
seja o motivo dele ser escolhido para esse 
processo... só que ele é muito rico, pelo tanto 
que nós temos que fazer, né. Mas de repente 
a gente precisa de uma melhor preparação ... 
dos profissionais desse campo para lidar com 
isso ...A Residência Médica é algo que 
tradicionalmente acontece há muito tempo...e 
ela já está afinada. Mas, eu sinto falta do meu 
médico na questão da Residência Multi. 
Aonde ele entra? Ele não entra? Ele precisa 
entrar! Então o meu médico não participa das 
discussões? Então assim, a interação,...acho 
que, precisamos dialogar... uma forma melhor 
de lidar com esse processo da Residência 
Multi, aonde realmente será Multi. Não será 
uma multi: enfermagem, fisio, fono, 
né...farmácia, psicologia, que acontece nas 
nossas reuniões focais, né, que muitas vezes 
eu não consigo participar, mas que 
acontecem ali e ... que as poucas que eu 
participei, o diálogo... ele é muito produtivo! 
acontecem ali coisas interessantes, que 
abrem a nossa visão profissional, né, e 
realmente... molda a gente, transforma 
...mas, infelizmente, Eu ainda sinto essa 
carência. Então eu acho que, já trabalhei em 
outras vezes, mas era em instituição-escola, 
ligada à universidade, então a universidade 
estava próxima, então o meu professor 
estava lá no campo junto com as residentes, 
então era mais fácil de lidar. Aqui, eu não, eu 
não sei quanto às outras, mas eu ainda tenho 
uma...aqui, algumas coisas ainda... empaca, 
a gente... que gera uma certa dificuldade, que 
gera uma certa angústia! Porque aí você fica: 
eu estou fazendo a Residência em 
Neonatologia. Mas e a Multi, aonde está? Eu 
também tenho que abrir minha visão para 
multi, eu preciso colocar esse profissional 
com essa visão de rede, como muitos 
falaram, eu preciso colocar o meu profissional 
com visão de SUS, de muitos brasis. Ele não 
vai ser formado para trabalhar em São Paulo, 
ele pode ir pra qualquer lugar do Brasil! E ele 
tem que ter uma noção real, do que é isso 
que a gente é. A única garantia assim..., pelo 
menos os que nós estamos acompanhando o 
que eu posso dizer agora, que tecnicamente 
em questão de procedimentos, em atitude 
perante a certas situações, elas estão... muito 
bem... preparadas (D2) 

 
 
Compartilha 
experiência anterior 
em que a 
universidade estava 
mais próxima no 
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Importância de 
formar para o SUS e 
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situações vividas por 
nossa população, de 
vários Brasis 
 
 

Muito bem. Eu vejo isso também. E umas 
das reclamações que ouvi de todos é 
justamente isso. Eles acham que as aulas 
tinham que ser aqui. Que eles queriam que 
as aulas fossem mais específicas... com o 
que eles realmente estão fazendo, mas 

... E umas das reclamações que ouvi de 
todos é justamente isso. Eles acham que as 
aulas tinham que ser aqui. Que eles queriam 
que as aulas fossem mais específicas... com 
o que eles realmente estão fazendo, mas 
assim... não foi colocado no sentido SUS, 

Residentes 
reclamam que não 
recebem a formação 
específica articulada 
com a prática, sem a 
visão do SUS 

Sugestão de ter 
as aulas no 
hospital 
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assim... não foi colocado no sentido SUS, 
mas no sentido: fisioterapia, psicologia, 
farmácia... que as aulas fossem aqui e 
direcionadas para a área de cada um. Eu 
ouvi esta conversa ... (D3) 

mas no sentido: fisioterapia, psicologia, 
farmácia... que as aulas fossem aqui e 
direcionadas para a área de cada um. Eu 
ouvi esta conversa ... (D3) 

Você sente até... uma...uma certa... confusão 
que eles estão fazendo... na própria escolha 
de fazer uma Residência Multi... eles querem 
fazer uma ES-PE-CIA-LI-ZA-ÇÃO (todos 
completam a palavra juntos em uníssono) 
Isso é especialização. Eu conheço como 
especialização. E aí é que existe aquela 
coisa, por que eles estão sentindo, 
dialogando desta forma? Ca-dê a ins-ti-tu-i-
ção de ensino? Cadê o nosso vínculo com 
esta instituição de ensino? Cadê o nosso 
vínculo com a rede? Aonde eles vão? Aonde 
eles passam? Temos que falar a mesma 
língua! Né, porque se não... eu domino muito 
bem a especialidade. Então, existe uma 
tendência também do meu profissional, 
trazê-los para a especialidade, né. Então, na 
verdade eles que têm que nos guiar(ri) 
também, ajudar a gente, seduzir a gente, 
nessa questão de rede. Só que muitos dos 
profissionais que eu tenho lá são 
especialistas. Eles não trabalharam em rede, 
eles não conhecem rede... SUS, estão 
inseridos dentro do SUS, mas eles 
conhecem toda uma rotina, uma norma 
instituída numa Unidade Neonatal (D2) 

Você sente até uma certa confusão que eles 
estão fazendo. Na própria escolha de fazer 
uma Residência Multi... eles querem fazer 
uma ES-PE-CIA-LI-ZA-ÇÃO (todos 
completam a palavra juntos em uníssono) 
Isso é especialização. Eu conheço como 
especialização. E aí é que existe aquela 
coisa, por que eles estão sentindo, 
dialogando desta forma? Ca-dê a ins-ti-tu-i-
ção de ensino? Cadê o nosso vínculo com 
esta instituição de ensino? Cadê o nosso 
vínculo com a rede? Aonde eles vão? Aonde 
eles passam? Temos que falar a mesma 
língua! Né, porque se não... eu domino muito 
bem a especialidade. Então, existe uma 
tendência também do meu profissional, trazê-
los para a especialidade, né. Então, na 
verdade eles que têm que nos guiar(ri) 
também, ajudar a gente, seduzir a gente, 
nessa questão de rede. Só que muitos dos 
profissionais que eu tenho lá são 
especialistas. Eles não trabalharam em rede, 
eles não conhecem rede, SUS, estão 
inseridos dentro do SUS, mas eles conhecem 
toda uma rotina, uma norma instituída numa 
Unidade Neonatal (D2) 

Expectativa do 
residente em ter 
formação específica 
em área profissional 
Falta a instituição de 
ensino articular com 
o hospital e ser 
trabalhada a questão 
multi com os 
preceptores, que 
também possuem 
formação de 
especialista 

 

Por isso que eu acho que a chegada da 
Residência foi uma grande oportunidade 
para essa discussão. Por quê? porque eles 
já vêm, querendo ou não, desejo pela 
especialidade ou não, eles optaram por uma 
Residência Multidisciplinar, né, em 
neonatologia no SUS, né. O nome da 
Residência é esse. Quer dizer... então, eu 
acho que eles vêm muito mais... 
disponíveis... para essa interdisciplinaridade, 
do que nós temos como prática aqui dentro 
da instituição. nós temos o trabalho Multi, eu 
acho, cada um faz o seu pedacinho, a 
colchinha de retalhos, sem o alinhavo, né. 
(D6) 

Por isso que eu acho que a chegada da 
Residência foi uma grande oportunidade para 
essa discussão. Por quê? porque eles já 
vêm, querendo ou não, desejo pela 
especialidade ou não, eles optaram por uma 
Residência Multidisciplinar, né, em 
neonatologia no SUS, né. O nome da 
Residência é esse. Quer dizer... então, eu 
acho que eles vêm muito mais... 
disponíveis... para essa interdisciplinaridade, 
do que nós temos como prática aqui dentro 
da instituição. nós temos o trabalho Multi, eu 
acho, cada um faz o seu pedacinho, a 
colchinha de retalhos, sem o alinhavo, né. 
(D6) 

Residentes possuem 
mais disponibilidade 
para a 
interdisciplinaridade 
Reconhece que o 
trabalho realizado no 
hospita é 
fragmentado 

 

e a visão que, eu acho já vou entrando então 
no egresso da psicologia, pra mim o que eu 
acho que é prioritário para esse...profissional 
da Psicologia: lógico, dominar alguns 
conceitos dentro da Psicologia, com foco na 
Neonatologia... acho que a formação de 
vínculo, o desenvolvimento da parentalidade, 
né... como que se dá a chegada... dentro de 
um tempo... normal, para um bebê, como 
que se dá todo esse processo emocional, 
tanto da... puérpera como da família, e 
quanto mais diante de uma prematuridade, 
diante de alguns riscos... Quais são as 
repercussões emocionais tanto para este 
casal, como para essa família ...isso seria o 
lado específico da psicologia, que para mim 
seria o importante para quando ele sair. 

“...e a visão ... do egresso da psicologia, pra 
mim o que eu acho que é prioritário para esse 
profissional da Psicologia: lógico, dominar 
alguns conceitos dentro da Psicologia, com 
foco na Neonatologia... acho que a formação 
de vínculo, o desenvolvimento da 
parentalidade, né... como que se dá a 
chegada... dentro de um tempo... normal, 
para um bebê, como que se dá todo esse 
processo emocional, tanto da... puérpera 
como da família, e quanto mais diante de 
uma prematuridade, diante de alguns riscos... 
Quais são as repercussões emocionais tanto 
para este casal, como para essa família 
...isso seria o lado específico da psicologia, 
que para mim seria o importante para quando 
ele sair. Outra coisa, que ele tenha a clareza 

Egresso: formação 
específica da 
atuação do psicólogo 
em neontatologia 
 
 
 
 
 
 
Papel do psicólogo 
para a equipe ter 
visibilidade sobre a 
subjetividade d 
opaciente 
Papel mediador e 
parte de uma equipe 
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Outra coisa, que ele tenha a clareza do papel 
dele ...que o psicólogo ele é um interlocutor 
....entre a equipe e o paciente ...né, ele vai 
ser a ponte para que a equipe possa ter uma 
visibilidade de qual é essa subjetividade... 
que esse paciente está mostrando, que nem 
sempre se tem a leitura disso, né... então, o 
psicólogo, ele faria essa mediação entre a 
equipe e paciente, ampliando essa 
visibilidade do paciente, e das questões 
...que o envolvem. E eu acho que... essa 
questão de sair com essa percepção da 
interdisciplinaridade, né. Eu vou ser ...um 
profissional que tem uma função, sim eu 
tenho uma ... especificidade na minha área 
de atuação, né, tenho ferramentas para 
acessar questões... emocionais... tenho 
ferramentas para tentar compreender algo..., 
dar visibilidade, comunicar a equipe com 
esse algo específico que eu tenho, e, 
entender que eu sozinho não dou conta 
disso. Estou dentro de uma equipe, saber 
trabalhar em equipe, né. Eu preciso de 
outras categorias para que juntos 
possamos...dar uma continência para 
demanda que a gente atende. E essa 
ampliação de rede, porque também o 
hospital sozinho não dá conta, então, temos 
a unidade básica, CAPS, na área de saúde 
mental, e todos os recursos da região (D6) 

do papel dele ...que o psicólogo ele é um 
interlocutor ....entre a equipe e o paciente 
...né, ele vai ser a ponte para que a equipe 
possa ter uma visibilidade de qual é essa 
subjetividade... que esse paciente está 
mostrando, que nem sempre se tem a leitura 
disso, né... então, o psicólogo, ele faria essa 
mediação entre a equipe e paciente, 
ampliando essa visibilidade do paciente, e 
das questões ...que o envolvem. E eu acho 
que... essa questão de sair com essa 
percepção da interdisciplinaridade, né. Eu 
vou ser ...um profissional que tem uma 
função, sim eu tenho uma ... especificidade 
na minha área de atuação, né, tenho 
ferramentas para acessar questões 
emocionais, tenho ferramentas para tentar 
compreender algo, dar visibilidade, comunicar 
a equipe com esse algo específico que eu 
tenho, e, entender que eu sozinho não dou 
conta disso. Estou dentro de uma equipe, 
saber trabalhar em equipe, né. Eu preciso de 
outras categorias para que juntos possamos 
dar uma continência para demanda que a 
gente atende. E essa ampliação de rede, 
porque também o hospital sozinho não dá 
conta, então, temos a unidade básica, CAPS, 
na área de saúde mental, e todos os recursos 
da região (D6) 

Saber trabalhar em 
equipe ampliação da 
rede 

Eu acho que o desafio que a gente tem é 
exatamente, que a gente não tem esses 
espaços na instituição para esta integração. 
Nós enquanto profissionais preceptores, né. 
Então a gente tá aqui capacitando para o 
trabalho... mais interdisciplinar do que 
multiprofissional, eu acho, que essa 
integração...mas a gente vai deixando com a 
rotina, cada um tem que dar conta dos seus 
...afazeres ...a gente vai deixando esses 
espaços... como que a gente vai trabalhar 
isso para eles se a gente não... se permite, 
se a gente não tem esses espaços (D4) 

Eu acho que o desafio que a gente tem é 
exatamente, que a gente não tem esses 
espaços na instituição para esta integração. 
Nós enquanto profissionais preceptores, né. 
Então a gente tá aqui capacitando para o 
trabalho mais interdisciplinar do que 
multiprofissional, eu acho, que essa 
integração, mas a gente vai deixando com a 
rotina, cada um tem que dar conta dos seus 
afazeres, a gente vai deixando esses 
espaços. Como que a gente vai trabalhar isso 
para eles se a gente não se permite, se a 
gente não tem esses espaços (D4) 

Falta espaços para a 
integração da equipe 
 
 

 

Às vezes, mesmo as reuniões de 
preceptores, acaba ficando mais nas 
questões mais administrativas do que a 
gente discutir como está essa questão de 
preceptoria multi, como a gente está se 
integrando? acho que eu sinto falta, é isso, 
né. De a gente voltar nós... a ter essas 
discussões, a pensar sobre isso, até para 
poder... trabalhar isso com eles também, fica 
um pouco distanciado... a gente fala tanta 
coisa para eles, mas e vocês? (D4) 

Às vezes, mesmo as reuniões de 
preceptores, acaba ficando mais nas 
questões mais administrativas do que a gente 
discutir como está essa questão de 
preceptoria multi, como a gente está se 
integrando? acho que eu sinto falta, é isso, 
né. De a gente voltar nós... a ter essas 
discussões, a pensar sobre isso, até para 
poder... trabalhar isso com eles também, fica 
um pouco distanciado... a gente fala tanta 
coisa para eles, mas e vocês? (D4) 

Discussões sobre 
questões 
administrativas nas 
reuniões de 
preceptores, falta 
discutir a integração 
multi 
 

 

você quer ensinar alguma coisa que você 
não está aplicando, né (D5) 

você quer ensinar alguma coisa que você não 
está aplicando, né (D5) 

Ensina algo que não 
pratica 

 

vocês dizem interdisciplinaridade mas nos 
cenários de prática a gente vê muito pouco 
disso (D6) 

vocês dizem interdisciplinaridade mas nos 
cenários de prática a gente vê muito pouco 
disso (D6) 

Interdisciplinaridade 
não acontece na 
prática 

 

Então... eu percebo isso...eu pensei nisso, 
outro dia uma das nossas residentes R1 veio 

... outro dia uma das nossas residentes R1 
veio questionar que ela está em uma unidade 

O foco da Residência 
não é só a área 
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questionar que ela está em uma unidade 
básica e ela é fisioterapeuta, e lá não tem 
fisioterapeuta, então quer dizer... aí vem isso 
né, o foco não é só ser só fisioterapeuta... é 
o SUS, é aquela vivência, é o que acontece, 
né (D3) 

básica e ela é fisioterapeuta, e lá não tem 
fisioterapeuta, então quer dizer... aí vem isso 
né, o foco não é só ser só fisioterapeuta... é o 
SUS, é aquela vivência, é o que acontece, né 
(D3) 

específica, inserção 
do SUS 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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e sugestões 
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acho que afinamento da política 
institucional para isso, a instituição tem que 
ter uma política instituída para isso, não 
uma separação, fragmentada em 
caixinhas. isso ainda... nas instituições 
públicas que eu conheço... eu nunca vi 
uma que faça isso... acho que isso é muito 
inovador! isso sem dúvida colocaria a 
alinhar a gente para discutir, não discutir só 
casos, mas isso poderia  (D2) 

acho que afinamento da política institucional 
para isso, a instituição tem que ter uma política 
instituída para isso, não uma separação, 
fragmentada em caixinhas isso ainda... nas 
instituições públicas que eu conheço... eu 
nunca vi uma que faça isso... acho que isso é 
muito inovador! isso sem dúvida colocaria a 
alinhar a gente para discutir, não discutir só 
casos, mas isso poderia (D2) 

Política 
institucional para 
o trabalho em 
equipe  

 

Espaços coletivos... (D6) Espaços coletivos... (D6) Espaços 
coletivos para 
reuniões 

 

mas também os processos de trabalho, 
espaços.... Isso não existe... muitas vezes 
eu conheço as pessoas ...por vê-las 
...atuando quando é solicitado algum tipo 
de avaliação ...então aqui ainda não é uma 
política... não sei se estou falando 
bobagem...mas (D2) 

mas também os processos de trabalho, 
espaços.... Isso não existe... muitas vezes eu 
conheço as pessoas ...por vê-las ...atuando 
quando é solicitado algum tipo de avaliação 
...então aqui ainda não é uma política... não sei 
se estou falando bobagem...mas (D2) 

Processos de 
trabalho 
fragmentados 

 

como o colega falou né, acho que ...falou 
tudo né,(risos) Acho que primeiro começar 
com os profissionais, né, pra depois a 
gente poder passar isso para os residentes 
....anteriormente ..., eu trabalhei em uma 
instituição onde isso era muito... forte... 
onde o trabalho da equipe como um todo..., 
e da gente trabalhar ...de forma inter, de 
forma multi, de forma inter ....então é muito 
bacana, é...essa...até a relação entre a 
equipe, né, ... porque muda! né, você 
trabalhar cada um no seu quadradinho e 
você trabalhar todo mundo junto, ir 
discutindo.... e ir trabalhando, é ...às vezes 
na mesma terapia junto, fazendo um 
procedimento que...os profissionais.... cada 
um tem o seu papel ali naquela mesma 
intervenção... então, isso é ...é ...muito rico, 
acho que ...uma coisa que...se a gente 
trabalhar mais na instituição e pra poder... 
trazer isso para a instituição, acho que... 
todo mundo ganha, né...a instituição como 
um todo, os residentes vão ...sair daqui 
com uma formação...é ... melhor ainda, 
né....porque... é... vão ter essa formação... 
que é tão importante, né... que eles não 
vão ver só na teoria...e vão ver na prática 
(D1) 

... Acho que primeiro começar com os 
profissionais, né, pra depois a gente poder 
passar isso para os residentes. anteriormente 
ao hospital, eu trabalhei em uma instituição 
onde isso era muito forte, onde o trabalho da 
equipe como um todo e da gente trabalhar de 
forma inter, de forma multi, de forma inter. 
Então, é muito bacana,...até a relação entre a 
equipe, ...porque muda! né, você trabalhar cada 
um no seu quadradinho e você trabalhar todo 
mundo junto, ir discutindo e ir trabalhando, às 
vezes na mesma terapia junto, fazendo um 
procedimento que os profissionais, cada um 
tem o seu papel ali naquela mesma 
intervenção... então, isso é muito rico, acho que 
uma coisa que, se a gente trabalhar mais na 
instituição e pra poder trazer isso para a 
instituição, acho que todo mundo ganha, a 
instituição como um todo, os residentes vão 
sair daqui com uma formação melhor ainda, 
né....porque vão ter essa formação, que é tão 
importante, né... que eles não vão ver só na 
teoria...e vão ver na prática (D1) 

Trabalhar a 
interdisciplinarida
de com os 
profissionais para 
poder inserir os 
residentes 
 
Assistência em 
conjunto 
Benefícios para a 
instituição, para a 
formação dos 
residentes com 
integração com a 
prátca 

 

Seria eliminar essas categorias 
autossuficientes, e dizer assim: todos nós 
precisamos dialogar, são visões diferentes, 
cada um tem uma especificidade, cada 
uma enxerga de uma forma...e esses 
saberes sem dúvida, você consegue 
grandes transformações. E geralmente 
...não é o que acontece...você chama 
psicóloga para avaliar um caso, mas eu 

Seria eliminar essas categorias 
autossuficientes, e dizer assim: todos nós 
precisamos dialogar, são visões diferentes, 
cada um tem uma especificidade, cada uma 
enxerga de uma forma...e esses saberes sem 
dúvida, você consegue grandes 
transformações. E geralmente, não é o que 
acontece. Você chama psicóloga para avaliar 
um caso, mas eu não tô lá do lado, não sei o 

Necessidade de 
dialogar, visão 
multiprofissional 
do caso 
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não tô lá do lado, não sei o que está 
acontecendo, eu preciso trabalhar 
realmente essa visão do multiprofissional, 
essa visão multi (D2) 

que está acontecendo, eu preciso trabalhar 
realmente essa visão do multiprofissional, essa 
visão multi (D2) 

eu acho que a gente caminha um 
pouquinho com a chegada da Residência 
(D6) 

eu acho que a gente caminha um pouquinho 
com a chegada da Residência (D6) 

Residência 
mobilizou 
mudanças 

 

Ela obrigou! (D5, D6, D2) Ela obrigou! (D5, D6, D2) Obrigou as 
equipes a 
mudarem 

 

a gente ainda está se adaptando, é uma 
adaptação... (D3) 

a gente ainda está se adaptando, é uma 
adaptação... (D3) 

A equipe está se 
adaptando à 
chegada da 
Residência e 
todas as 
mudanças 
provocadas 

 

Eu acho que a entrada da Residência... é 
assim ou vai ou vai. Concordo quando o 
Miro fala...o envolvimento institucional, 
uma política institucional. Se tivesse um... 
apoio forte para isso institucionalmente 
falando, seria muito mais fácil, né...Seria 
muito mais fácil. Por quê? Porque a gente 
tem aqui ainda muitos feudos, Aqui (D6) 

Eu acho que a entrada da Residência é assim 
ou vai ou vai. Concordo quando o colega fala: o 
envolvimento institucional, uma política 
institucional. Se tivesse um apoio forte para 
isso institucionalmente falando, seria muito 
mais fácil, né....Seria muito mais fácil. Por quê? 
Porque a gente tem aqui ainda muitos feudos, 
Aqui (D6) 

Concordância no 
quesito política 
institucional 
Identificação de 
micropolítica 
institucional 

 

com limites bem demarcados, com 
dificuldades de acesso... (D6) 

com limites bem demarcados, com dificuldades 
de acesso... (D6) 

Campos 
dominados por 
especialidades, 
difícil acessar 

 

...poderes instituídos (D2) ...poderes instituídos (D2) Micropolítica com 
dinâmicas 
instituídas 

 

Poderes instituídos, e tendo um parecer da 
instituição: direção, né, de vontade nesse 
sentido, eu acho que ficaria mais fácil de 
se trabalhar, vontade em... que direção? 
Vontade tipo assim: ter um espaço de 
interlocução. Para que esse profissional 
saia do corre-corre cotidiano para que 
possa refletir sobre a ação dele. Sobre a 
ação dele e sobre ação da equipe. Não 
adianta dizer: isso a gente vai fazer 
isso...durante o nosso plantão, a gente vai 
ter um horário... não adianta, porque a 
demanda é tão grande, porque a gente lida 
com a demanda do SUS, que é enorme, 
com uma diminuição cada vez maior do 
quadro de profissionais ...o cotidiano suga! 
não dá espaço para nada! Então, tem que 
tirar sim esse profissional lá para um lugar 
onde ele possa refletir sobre ação dele. E 
que isso seja visto e valorizado como 
trabalho! Né? Porque muitas vezes, eu 
acho isso lastimável, muitas vezes o 
espaço reflexivo é visto como algo ... de 
segundo plano! Não! Porque senão a gente 
vai cair no quê? na repetição da ação, só 
isso, a gente não inova, a gente não cria 
nada, né. Então, eu acho assim, o caminho 
seria esse... a estratégia é via Residência, 

Poderes instituídos, e tendo um parecer da 
instituição: direção, né, de vontade nesse 
sentido, eu acho que ficaria mais fácil de se 
trabalhar, vontade em... que direção? Vontade 
tipo assim: ter um espaço de interlocução. Para 
que esse profissional saia do corre-corre 
cotidiano para que possa refletir sobre a ação 
dele. Sobre a ação dele e sobre ação da 
equipe. Não adianta dizer: isso a gente vai 
fazer isso durante o nosso plantão, a gente vai 
ter um horário. Não adianta, porque a demanda 
é tão grande, porque a gente lida com a 
demanda do SUS, que é enorme, com uma 
diminuição cada vez maior do quadro de 
profissionais. O cotidiano suga! não dá espaço 
para nada! Então, tem que tirar sim esse 
profissional lá para um lugar onde ele possa 
refletir sobre ação dele. E que isso seja visto e 
valorizado como trabalho! Né? Porque muitas 
vezes, eu acho isso lastimável, muitas vezes o 
espaço reflexivo é visto como algo ... de 
segundo plano! Não! Porque senão a gente vai 
cair no quê? na repetição da ação, só isso, a 
gente não inova, a gente não cria nada, né. 
Então, eu acho assim, o caminho seria esse... a 
estratégia é via Residência, sem dúvida...eu 
acho que eles já vêm nesse pique de 
interdisciplinaridade e, mesmo que a gente não 

Espaço de 
interlocução, 
reflexão sobre a 
prática da equipe 
Valorização do 
espaço reflexivo 
no trabalho, para 
avaliação dos 
processos, 
inovação 
Residência 
favorece esses 
espaços 
 
 
 
 
 
 
Residentes têm 
mais 
internalizado e 
estão mais 
integrados 
interdisciplinarme
nte 
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sem dúvida...eu acho que eles já vêm 
nesse pique de interdisciplinaridade e, 
mesmo que a gente não tenha o estágio 
deles, porque eles estão no estágio bem 
avançado em relação ao nosso, dos 
profissionais na questão da 
interdisciplinaridade (d6) 

tenha o estágio deles, porque eles estão no 
estágio bem avançado em relação ao nosso, 
dos profissionais na questão da 
interdisciplinaridade (d6) 

...eu acho que a gente vamos atrás junto 
com eles, aprendendo um pouco, né... com 
isso e ...ampliando entre nós (D6) 

...eu acho que a gente vamos atrás junto com 
eles, aprendendo um pouco, né... com isso e 
...ampliando entre nós (D6) 

Preceptores 
acompanham o 
movimento dos 
residentes 

 

e é interessante assim, quando você ouve 
os discursos, né (apontando para os 
colegas)... é um pessoal que está 
envolvido porque gosta, sabe... 
experiências ou está aprendendo... com 
essa... procura capacitação, quando não 
tem ...então, você vê assim... é um padrão-
ouro! de abrir a cabeça, de procurar, o que 
falta realmente é uma política que favoreça 
isso (D2) 

E é interessante assim, quando você ouve os 
discursos, né (apontando para os colegas)... é 
um pessoal que está envolvido porque gosta, 
sabe... experiências ou está aprendendo com 
essa, procura capacitação, quando não tem. 
Então, você vê assim... é um padrão-ouro! de 
abrir a cabeça, de procurar, o que falta 
realmente é uma política que favoreça isso... 
(D2) 

Reconhecimento 
do interesse dos 
colegas, 
valorização por 
procurar 
capacitação 
Falta política que 
apoie 

 

acho que quando muda a... visão e a forma 
de equipe trabalhar, também quebra um 
pouco e isso que você falou... dos... 
poderes... né, porque todo mundo... 
começa a entender que depende do outro, 
né, pra trabalhar junto, então ninguém é 
onipotente, né, ninguém pode fazer tudo 
sozinho né (D1) 

acho que quando muda a visão e a forma de 
equipe trabalhar, também quebra um pouco e 
isso que você falou dos poderes né, porque 
todo mundo começa a entender que depende 
do outro, né, pra trabalhar junto, então ninguém 
é onipotente, né, ninguém pode fazer tudo 
sozinho né (D1) 

Mudança na 
visão para 
trabalhar em 
equipe interfere 
nos poderes, 
derruba a 
onippotência 
Interdependência 
das áreas 

 

não é exclusivo, né (D2) não é exclusivo, né (D2) Especialidade 
exclusiva 

 

Então... acho que quebra muito isso, de 
achar, que ah... eu sou quem vai fazer tudo 
sozinho, e ...muda muito, porque eles 
começam a ver que a equipe precisa 
trabalhar integrada, precisa trabalhar junto, 
né (D1) 

Então, acho que quebra muito isso, de achar, 
que ah, eu sou quem vai fazer tudo sozinho, e 
muda muito, porque eles começam a ver que a 
equipe precisa trabalhar integrada, precisa 
trabalhar junto, né (D1) 

Necessidade de 
a equipe 
trabalhar 
inegrada 

 

E a visão da longitudinalidade também, 
daquele que tá aqui, né, então, aqui eu dou 
conta mas e lá fora? eu não tenho não 
daqui do que eu faço desse gestos... tem 
um reflexo muito importante lá fora, então 
isso daí também é algo que a gente tem 
que considerar (D2) 

E a visão da longitudinalidade também, daquele 
que tá aqui, né, então, aqui eu dou conta mas e 
lá fora? eu não tenho não daqui do que eu faço 
desse gestos... tem um reflexo muito 
importante lá fora, então isso daí também é 
algo que a gente tem que considerar (D2) 

Visão 
longitudinal, 
continuidade 
após alta 

 

Olha que esse trabalho que a gente estava 
fazendo com... retomando uma discussão 
de caso da UTI Neonatal foi muito legal. 
porque eles trouxeram um caso de lá, e 
assim, na última reunião e estávamos em 
quanto? em 15? profissionais de diferentes 
categorias, tinha... psicólogas, assistente 
social, farmácia, enfermagem ...Só estava 
acho que ausente o médico, né, porque 
está sendo também uma estratégia, de 
primeiro aproximarmos os multi e 
fortalecermos, e aí ...trazermos o médico, 
que é o mais distanciado nesse momento, 
né... e assim ... e pegaram um caso, e 
foram discutindo os profissionais que 

Olha que esse trabalho que a gente estava 
fazendo com... retomando uma discussão de 
caso da UTI Neonatal foi muito legal. porque 
eles trouxeram um caso de lá, e assim, na 
última reunião e estávamos em quanto? em 
15? profissionais de diferentes categorias, tinha 
psicólogas, assistente social, farmácia, 
enfermagem. Só estava acho que ausente o 
médico, né, porque está sendo também uma 
estratégia, de primeiro aproximarmos os multi e 
fortalecermos, e aí trazermos o médico, que é o 
mais distanciado nesse momento, né... e 
pegaram um caso, e foram discutindo os 
profissionais que estavam acompanhando. 
Inclusive, na última reunião vendo qual que 

Discussão de 
caso em grande 
grupo multi 
Estratégia 
fortalecer a 
discussão multi 
para depois 
tentar incluir o 
médico na 
dscussão 
 
Benefício 
assistencial com 
a discussão de 
caso e 
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estavam acompanhando... inclusive, na 
última reunião vendo qual que será a ação 
para preparação dessa mulher para o bebê 
quando ele tiver alta ... contato com 
recurso externo, trocando uma informação 
desse paciente... ainda está conosco no 
hospital, mas que vai para a rede, e que 
vai precisar desses recursos, tendo tempo 
suficiente para orientar essa mulher para 
que ela entenda, dentro do tempo dela, o 
que está sendo dito! Porque não adianta 
fazer uma ação e dizer eu já avisei e o 
tempo emocional dela entender aquilo? 
Né? Quer dizer,... inclusive eles vão estar 
apresentando hoje na discussão dos r2 
esse caso... né. Muito legal, porque 
tivemos três reuniões...? Aonde equipe 
multi da UTI Neonatal apresentou, 
apresentou o caso, apresentou as 
divergências de visões, alinharam, tiraram 
propostas e agora propostas para a alta, 
quando estiver lá fora o bebê, para que a 
gente possa minimizar um pouco as 
dificuldades dessa mulher em relação a dar 
continuidade ao tratamento do bebê (D6) 

será a ação para preparação dessa mulher 
para o bebê quando ele tiver altA, contato com 
recurso externo, trocando uma informação 
desse paciente... ainda está conosco no 
hospital, mas que vai para a rede, e que vai 
precisar desses recursos, tendo tempo 
suficiente para orientar essa mulher para que 
ela entenda, dentro do tempo dela, o que está 
sendo dito! Porque não adianta fazer uma ação 
e dizer eu já avisei e o tempo emocional dela 
entender aquilo? Né? Quer dizer,... inclusive 
eles vão estar apresentando hoje na discussão 
dos r2 esse caso... né. Muito legal, porque 
tivemos três reuniões...? Aonde equipe multi da 
UTI Neonatal apresentou, apresentou o caso, 
apresentou as divergências de visões, 
alinharam, tiraram propostas e agora propostas 
para a alta, quando estiver lá fora o bebê, para 
que a gente possa minimizar um pouco as 
dificuldades dessa mulher em relação a dar 
continuidade ao tratamento do bebê (D6) 

planejamento 
para alta 
Discussão de 
divergencias de 
visões, 
alinhamento e 
propostas com 
articulação com a 
rede 
 
 

Esse processo a gente começou, porque 
as reuniões já aconteciam ... já era uma 
proposta até que as fonos sempre 
questionavam assim, né...de a gente 
discutir os casos, pelo menos os mais 
complexos... o que acontecia acabava 
discutindo na hora, perto da alta... “ah vai 
sair e alta” e aí junta todo mundo né, e 
male male, na hora da alta (D4) 

Esse processo a gente começou, porque as 
reuniões já aconteciam ... já era uma proposta 
até que as fonos sempre questionavam assim, 
né...de a gente discutir os casos, pelo menos 
os mais complexos... o que acontecia acabava 
discutindo na hora, perto da alta... “ah vai sair e 
alta” e aí junta todo mundo né, e male male, na 
hora da alta (D4) 

Demanda de 
discussão dos 
casos mais 
complexos a 
partir da equipe 
de 
fonoaudiologia 

 

seria um mutirão da alta. chega ali todas as 
especialidades, todos os profissionais, 
cada um fala uma coisa, cada um quer 
incutir dentro da sua preocupação, aquele 
cuidado que a mãe vai ter e são tantas 
informações que ela sai dali sem saber de 
nada! (D2) 

seria um mutirão da alta. chega ali todas as 
especialidades, todos os profissionais, cada um 
fala uma coisa, cada um quer incutir dentro da 
sua preocupação, aquele cuidado que a mãe 
vai ter e são tantas informações que ela sai dali 
sem saber de nada! (D2) 

Mutirão da alta: 
somatória de 
informações para 
alta de várias 
áreas 
profissionais, 
ineficaz para a 
compreensão do 
paciente 

 

Imagina, A mãe sai dali e não interioriza 
nada (D6) 

Imagina, A mãe sai dali e não interioriza nada 
(D6) 

Inadequação 
desse tipo de 
orientação 

 

esse grupo que vocês fazem aí é 
sensacional, pra gente fazer isso hoje (D5) 

esse grupo que vocês fazem aí é sensacional, 
pra gente fazer isso hoje (D5) 

Reconhecimento 
do benefício das 
discussões de 
caso com 
residentes 

 

aí o pessoal reclamava, porque assim, que 
começava... o processo de discussão de 
casos e.. acaba... a gente não consegue 
dar conta de a equipe... ir discutindo, né... 
então, assim tinha esse movimento.... eu 
acho que é o processo de a gente refletir, 
olha, vamos ver quem está interessado 
nessa discussão multi? Né, ... pessoas, 
que estão a fim de estar juntas...acho que 
tem que ter um processo... Além da política 

aí o pessoal reclamava, porque assim, que 
começava o processo de discussão de casos e 
acaba... a gente não consegue dar conta de a 
equipe ir discutindo, né... então, assim tinha 
esse movimento. Eu acho que é o processo de 
a gente refletir, olha, vamos ver quem está 
interessado nessa discussão multi? Né, ... 
pessoas, que estão a fim de estar juntas...acho 
que tem que ter um processo... Além da política 
institucional, alguma coisa que banque, que 

Discussão de 
caso acontece 
com pessoas 
mais 
demandantes de 
discussão 
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institucional, alguma coisa que banque, 
que vamos dar continuidade nesse 
encontros, né , eu acho que os residentes 
acabam forçando a gente para isso, né, foi 
uma queixa que eles trouxeram no grupo 
que a gente faz com eles. A gente assim, 
nem é lá da Unidade Neonatal ... a gente 
se meteu um pouco pela Residência, né, 
olha quem que né quem que fala mais, 
reclama mais, que a gente não discute? 
Pra juntar esse pessoal (D4) 

vamos dar continuidade nesse encontros, eu 
acho que os residentes acabam forçando a 
gente para isso, foi uma queixa que eles 
trouxeram no grupo que a gente faz com eles. 
A gente assim, nem é lá da Unidade Neonatal 
... a gente se meteu um pouco pela Residência, 
né, olha quem que né quem que fala mais, 
reclama mais, que a gente não discute? Pra 
juntar esse pessoal (D4) 

valorizar o que eles colocam e colocar em 
prática as sugestões dadas, porque se não 
fica tudo muito na discussão ali no papel e 
a gente deixa de usar ...coisas que eles 
colocaram, transformações que eles 
sugeriram que são maravilhosas, que são 
inovadoras (D2) 

valorizar o que eles colocam e colocar em 
prática as sugestões dadas, porque se não fica 
tudo muito na discussão ali no papel e a gente 
deixa de usar coisas que eles colocaram, 
transformações que eles sugeriram que são 
maravilhosas, que são inovadoras (D2) 

Valorização das 
sugestões dos 
residentes 

 

exatamente e... teve esse processo no final 
de cada reunião... se elencar... tarefas: 
qual vai ser a tarefa dessa semana para 
equipe multi? Ah, é tentar fazer uma 
aproximação com a... enfermagem, é 
tentar... retomar o contato com essa 
mulher, tentar entender essa frase que ela 
apresentou...o que significa, não foi? Ah, 
vamos ver por exemplo, se a gente 
consegue trazer para a próxima reunião a 
farmácia (D6) 

exatamente e teve esse processo no final de 
cada reunião, se elencar tarefas: qual vai ser a 
tarefa dessa semana para equipe multi? Ah, é 
tentar fazer uma aproximação com a 
enfermagem, é tentar retomar o contato com 
essa mulher, tentar entender essa frase que ela 
apresentou. O que significa, não foi? Ah, vamos 
ver por exemplo, se a gente consegue trazer 
para a próxima reunião a farmácia (D6) 

Aproximação 
com as equipes 
Comprometiment
o com as ações 

 

é o 5w 2 h não é (D2) é o 5w 2 h não é (D2) Ferramenta para 
auxiliar no 
planejamento 
terapêutico PTS 

 

e o fisio, e na outra reunião ... então, e aí? 
Então, o que a gente conseguiu? então 
também também ter sempre dado os 
objetivos e tarefas para a equipe. Então 
não fica assim (D6) 

e o fisio, e na outra reunião ... então, e aí? 
Então, o que a gente conseguiu? então 
também também ter sempre dado os objetivos 
e tarefas para a equipe. Então não fica assim 
(d6) 

Retomada do 
combinado nas 
reuniões 
subsequentes e 
avaliação das 
ações 

 

é não fica solto (D2) é não fica solto (D2) Pactuação  

Então, foi legal que foi uma dificuldade do 
serviço social, influenciou no que a 
farmácia faria, o que a enfermagem 
fazia...foi bem interessante... assim. Mas é 
porque os residentes estão saindo mais um 
pouquinho mais esse espaço, para poder 
sair do cenário para discutir do que os 
próprios profissionais, que aquele 
movimento que é por falta de equipe... (D4) 

Então, foi legal que foi uma dificuldade do 
serviço social, influenciou no que a farmácia 
faria, o que a enfermagem fazia...foi bem 
interessante... assim. Mas é porque os 
residentes estão saindo mais um pouquinho 
mais esse espaço, para poder sair do cenário 
para discutir do que os próprios profissionais, 
que aquele movimento que é por falta de 
equipe...(D4) 

Desencadeament
o de ações em 
uma equipe que 
repercutem nas 
outras 
Discussão 
possível devido à 
possibilidade de 
os residentes 
sairem do 
cenário 

 

Sim, o que eu percebi da unidade 
Neonatal, é que a gente tem uma 
dificuldade com o quadro de pessoal é uma 
coisa muito grave sim ,que está gerando 
uma série de transtornos, mas o que a 
gente conseguiu foi... facilitar o processo 
da Residência... sabe, e contribuir para que 
funcione, criar esses caminhos de 
acessibilidade... Então a gente está 

Sim, o que eu percebi da unidade Neonatal, é 
que a gente tem uma dificuldade com o quadro 
de pessoal é uma coisa muito grave sim, que 
está gerando uma série de transtornos, mas o 
que a gente conseguiu foi facilitar o processo 
da Residência... e contribuir para que funcione, 
criar esses caminhos de acessibilidade. Então, 
a gente está recebendo eles de uma forma 
melhor ... é um bem vindo, mas é um bem 

Falta de RH 
suficiente 
atrapalha a 
atenção aos 
residentes 
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recebendo eles de uma forma melhor ... 
né, é um bem vindo, mas é um bem vindo 
mesmo! que nós contamos com eles, com 
conhecimento, com a prática, com o que 
ele vá desenvolver. E que isso é algo que 
precisa ser afinado com toda a equipe, né, 
a gente ainda encontra na questão das 
Residências, por quê? porque a única 
questão da contrapartida é conhecimento, 
novos saberes e resoluções. Muitas vezes 
tem pessoas que talvez não contabilizam 
isso como um ganho de contrapartida. Não 
é verdade? Então é aquela velha história: 
eu não ganho nada por isso! E, quando 
você entra na política pública é pior ainda, 
porque o único processo que houve um 
processo de contrapartida no caso de 
preceptoria de Residência colocaram só 
uma categoria né, para receber, as outras 
categorias: não! Nós ainda realizamos isso 
e aceitamos isso pelo nosso compromisso 
profissional, pela nossa boa vontade (D2) 

vindo mesmo! que nós contamos com eles, 
com conhecimento, com a prática, com o que 
ele vá desenvolver. E que isso é algo que 
precisa ser afinado com toda a equipe, a gente 
ainda encontra na questão das Residências, 
por quê? porque a única questão da 
contrapartida é conhecimento, novos saberes e 
resoluções. Muitas vezes tem pessoas que 
talvez não contabilizam isso como um ganho de 
contrapartida...Então é aquela velha história: eu 
não ganho nada por isso! E, quando você entra 
na política pública é pior ainda, porque o único 
processo que houve um processo de 
contrapartida no caso de preceptoria de 
Residência colocaram só uma categoria né, 
para receber, as outras categorias: não! Nós 
ainda realizamos isso e aceitamos isso pelo 
nosso compromisso profissional, pela nossa 
boa vontade (D2) 

 
 
Necessidade de 
alinhar com a 
equipe o 
acolhimento ao 
residente 
 
Contrapartida da 
preceptoria: 
conhecimento 
Valorização do 
crescimento em 
conhecimento 
saberes e 
resoluções 
Remuneração 
para ensino 
apenas para uma 
categoria 

por exemplo, se cada um desses 
residentes que sair ...com essa visão ...da 
importância desse trabalho dentro do 
SUS... com seriedade (D6) 

por exemplo, se cada um desses residentes 
que sair com essa visão, da importância desse 
trabalho dentro do SUS, com seriedade (D6) 

Egresso com 
visão do SUS, 
seriedade 
 

 

você se sente um pouco com a sensação 
de missão cumprida (D2) 

você se sente um pouco com a sensação de 
missão cumprida (D2) 

Missão cumprida  

missão cumprida e continuidade. Por que 
por exemplo, na psicologia, eu... eu fico 
muito gratificada de ver, que ...dos 
residentes que nós tivemos até agora, um 
está no SUS e as outras duas que 
terminaram a Residência pretendem 
trabalhar no SUS. Então, assim, eu me 
sinto gratificada com isso, ótimos 
profissionais, eu acho que a gente teve 
sorte até hoje com os psicólogos na 
Residência, acho que eles vêm, eu acho 
que eles vêm com uma bagagem muito 
boa, os que chegaram, né, E... com essa 
vontade de continuar exercendo a 
profissão do SUS (D6) 

missão cumprida e continuidade. Por que por 
exemplo, na psicologia, eu... eu fico muito 
gratificada de ver, que ...dos residentes que 
nós tivemos até agora, um está no SUS e as 
outras duas que terminaram a Residência 
pretendem trabalhar no SUS. Então, assim, eu 
me sinto gratificada com isso, ótimos 
profissionais, eu acho que a gente teve sorte 
até hoje com os psicólogos na Residência, 
acho que eles vêm, eu acho que eles vêm com 
uma bagagem muito boa, os que chegaram, né, 
E... com essa vontade de continuar exercendo 
a profissão do SUS (D6) 

Missão cumprida 
e continuidade 
do trabalho no 
SUS 

 

você acabou seduzindo-os (D2) você acabou seduzindo-os (D2) Sedução para 
trabalhar no SUS 

 

Na neonatologia, quando ele está em 
campo de atuação, é necessário o trabalho 
em equipe, não tem como... Ele lida, ele 
presta cuidados diretos à criança, e toda 
uma rede de equipe está envolvida nesse 
cuidado. Então eu tenho fono, eu tenho 
fisioterapeuta, a psicologia fica mais com 
as questões maternas, paternas, mas 
também ... São acionadas, mas ali na 
questão do cuidado direto, são mais as 
categorias profissionais...o profissional 
médico, os outros enfermeiros, então ele 
acaba tendo que lidar em equipe, porque é 
uma unidade que atendimento de alto 
risco, né...então nesse momento 
continuamente, ele tem que chegar, 

Na neonatologia, quando ele está em campo de 
atuação, é necessário o trabalho em equipe, 
não tem como... Ele lida, ele presta cuidados 
diretos à criança, e toda uma rede de equipe 
está envolvida nesse cuidado. Então eu tenho 
fono, eu tenho fisioterapeuta, a psicologia fica 
mais com as questões maternas, paternas, mas 
também ... São acionadas, mas ali na questão 
do cuidado direto, são mais as categorias 
profissionais...o profissional médico, os outros 
enfermeiros, então ele acaba tendo que lidar 
em equipe, porque é uma unidade que 
atendimento de alto risco, né...então nesse 
momento continuamente, ele tem que chegar, 
discutir uma escala, fazer um 
redimensionamento com a gente. Então 

A assistência 
neonatal de alto 
risco demanda o 
trabalho em 
equipe, a 
reorientação da 
escala com 
envolvimento dos 
residentes 
 
Discussão de 
casos são 
pontuais 
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discutir uma escala, fazer um 
redimensionamento com a gente. Então 
assim... A todo momento acontece, o ponto 
para a discussão dos casos, aí são 
pontuais nas reuniões, nos grupos (D2) 

assim... A todo momento acontece, o ponto 
para a discussão dos casos, aí são pontuais 
nas reuniões, nos grupos (D2) 

eu tenho uma história para contar, que 
vivemos lá na farmácia ... e que de uma 
coisinha assim (faz gesto com os dedos da 
mão), e a gente conseguiu juntar vários e 
vários profissionais. Nasceu um bebezinho 
aqui, que ele teve alta com... Propanolol. 
E...a mãe não era muito..., não era... 
Esqueci a palavra ...não era ...muito 
esclarecida, pra saber o que estava 
acontecendo... embora a gente tenha 
ensinado para ela como que media na 
seringuinha a dose do neném... beleza... 
tá. Então quando a gente tinha a nossa 
balança funcionando, a gente fazia os 
xaropes, e dava alta para as crianças com 
o xaropinho já pronto. Beleza...então fazia 
um xarope que dava para o tratamento de 
um mês, mais ou menos, que era quando o 
bebê voltaria para uma outra consulta e a 
doutora faria uma outra receita. Só que 
essa mãe começou a aparecer aqui de 10 
em 10 dias,... para pedir outro xarope..., 
ela falava que tinha acabado! mas como 
acabou? como a senhora está fazendo? o 
que aconteceu? e aí a gente descobriu que 
não era a mãe que tava medindo o 
xaropinho, era a filhinha de 5 anos, que 
estava fazendo, porque a mãe não sabia ... 
e o pai menos ainda, então era menininha, 
irmã do pititico que tava medindo a dose do 
neném (D5) 

eu tenho uma história para contar, que vivemos 
lá na farmácia ... e que de uma coisinha assim 
(faz gesto com os dedos da mão), e a gente 
conseguiu juntar vários e vários profissionais. 
Nasceu um bebezinho aqui, que ele teve alta 
com... Propanolol. E...a mãe não era muito..., 
não era... Esqueci a palavra ...não era ...muito 
esclarecida, pra saber o que estava 
acontecendo... embora a gente tenha ensinado 
para ela como que media na seringuinha a 
dose do neném... beleza... tá. Então quando a 
gente tinha a nossa balança funcionando, a 
gente fazia os xaropes, e dava alta para as 
crianças com o xaropinho já pronto. 
Beleza...então fazia um xarope que dava para o 
tratamento de um mês, mais ou menos, que era 
quando o bebê voltaria para uma outra consulta 
e a doutora faria uma outra receita. Só que 
essa mãe começou a aparecer aqui de 10 em 
10 dias,... para pedir outro xarope..., ela falava 
que tinha acabado! mas como acabou? como a 
senhora está fazendo? o que aconteceu? e aí a 
gente descobriu que não era a mãe que tava 
medindo o xaropinho, era a filhinha de 5 anos, 
que estava fazendo, porque a mãe não sabia ... 
e o pai menos ainda, então era menininha, irmã 
do pititico que tava medindo a dose do neném 
(D5) 

Exemplo de um 
caso que 
demandou 
atuação em 
equipe 
multiprofissional 
a partir da 
vulnerabilidade 
da família 

 

porque sabia ler, era a única que 
conseguia entender (D2) 

porque sabia ler, era a única que conseguia 
entender (D2) 

  

é que tirava e dava para o neném... “Jesus 
amado, vamos fazer alguma coisa sobre 
isso!” Foi nessa hora aí que a gente 
acionou a doutora responsável pelo caso, a 
assistente social daqui e o assistente social 
lá de onde ela morava, achamos o PSF de 
onde ela morava, achamos os agpp que 
abraçaram o caso e vamos acompanhar 
essa mãe, aí, para a gente fazer a dose 
dessa crianças do jeito que ela tem que 
ser. Então eu sempre ilustro esse caso 
com todos os residentes, que é um 
exemplo muito bom do que é uma atuação 
de uma equipe multiprofissional, num caso 
desse daí... foi muito bom. E conseguimos 
resolver a história (D5) 

é que tirava e dava para o neném... “Jesus 
amado, vamos fazer alguma coisa sobre isso!” 
Foi nessa hora aí que a gente acionou a 
doutora responsável pelo caso, a assistente 
social daqui e o assistente social lá de onde ela 
morava, achamos o PSF de onde ela morava, 
achamos os agpp que abraçaram o caso e 
vamos acompanhar essa mãe, aí, para a gente 
fazer a dose dessa crianças do jeito que ela 
tem que ser. Então eu sempre ilustro esse caso 
com todos os residentes, que é um exemplo 
muito bom do que é uma atuação de uma 
equipe multiprofissional, num caso desse daí... 
foi muito bom. E conseguimos resolver a 
história (D5) 

Resolução do 
caso articulando 
com equipe 
médica, serviço 
social e rede  

 

Nós somos muito bons em dar 
informações. É que nos falta apenas 
perceber se a informação serviu para 
alguma coisa, né (D2) 
 

Nós somos muito bons em dar informações. É 
que nos falta apenas perceber se a informação 
serviu para alguma coisa, né (D2) 
 

Efetividade da 
comunicação e 
orientação dos 
pacientes 
questionada. 
Comunicação 
transmissiva e 

 



APÊNDICES |  287 

 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA SUBCATEGORIA 

não dialogada, 
construtivista 

Não, porque é bem aquilo que você fala 
né... A mãe, o bebê vai sair de alta, uma 
vez eu tava outro dia numa sala, eu 
presenciei. Foi tanta informação...que um 
falou, falou, chegou uma hora que eu falei, 
“meu, eu nem lembro da primeira coisa que 
eles falaram, imagina essa mãe!” Coitada! 
Então é bem assim mesmo (rindo) essa 
preparação anterior, eu acho de discutir o 
caso principalmente desses ... nossos 
bebês, que estão muito tempo... isso, isso 
é muito bom, é muita informação (D3) 

Não, porque é bem aquilo que você fala né... A 
mãe, o bebê vai sair de alta, uma vez eu tava 
outro dia numa sala, eu presenciei. Foi tanta 
informação...que um falou, falou, chegou uma 
hora que eu falei, “meu, eu nem lembro da 
primeira coisa que eles falaram, imagina essa 
mãe!” Coitada! Então é bem assim mesmo 
(rindo) essa preparação anterior, eu acho de 
discutir o caso principalmente desses ... nossos 
bebês, que estão muito tempo... isso, isso é 
muito bom, é muita informação (D3) 

Vários 
profissionais dão 
informações 
variadas, 
numerosas e de 
uma só vez, 
difícil assimilação 
pela mãe 

 

E se ela permanece internada conosco por 
um bom tempo conosco, por que que a 
gente dá informações só na hora da saída? 
(D6) 

E se ela permanece internada conosco por um 
bom tempo conosco, por que que a gente dá 
informações só na hora da saída? (D6) 

Reflexão sobre a 
longa duração da 
internação e o 
momento das 
orientações na 
alta 

 

Não pode ser feita gradativamente? Para 
ela ir entendendo, né, para ela ter tempo... 
(D6) 

Não pode ser feita gradativamente? Para ela ir 
entendendo, né, para ela ter tempo... (D6) 

Aprendizado 
gradual e 
gradativo  

 

tempo né sim tem que ir aprendendo no dia 
a dia (D3) 
 

tempo né sim tem que ir aprendendo no dia a 
dia D3 
 

Aprendizado do 
paciente no dia a 
dia 

 

tem que envolver ela no cuidado (D2) tem que envolver ela no cuidado (D2) Importante 
envolver a mãe 
no cuidado do 
dia a dia 

 

A humanização fala muito isso... No 
entanto, quando você vê a complexidade, 
de uma unidade de alto risco... isso é muito 
difícil de ser feito..., às vezes por uma 
equipe que ainda é engessada, nessa 
questão da visão... Quanto mais eu 
envolvo no cuidado, mais 
responsabilidades eu vou ter em relação, a 
não só a criança, mas quem eu estou 
envolvendo no cuidado, então as 
responsabilidades se ampliam né...e que 
existe uma zona de conforto do que “eu sei 
fazer, eu sei cuidar”... Então pra mim é 
mais fácil, porque você instrumentalizar 
alguém... De certa forma leigo, dá muito 
mais trabalho! Leva muito tempo!...e o 
tempo para uma instituição onde a gente tá 
trabalhando ...abaixo do necessário, de 
questão de recursos humanos, ele se torna 
algo muito valioso...e você não quer 
“desperdiçar” entre aspas, com esse 
processo de educação do leigo, de você 
envolve-lo no cuidado e instrumentalizar. 
Eu percebo muito isso a nível de semi dois, 
né, que a gente tem lá, que nem é o nome 
certo, é UCIN -co, né, e que... Você vê, 
que quanto mais você instrumentaliza a 
mãe, melhor ela fica. No entanto, como 
não falamos ainda a mesma língua, e 
existem certas divergências, essa mãe 
passa a ser uma pessoa que percebe as 

A humanização fala muito isso... No entanto, 
quando você vê a complexidade, de uma 
unidade de alto risco... isso é muito difícil de ser 
feito..., às vezes por uma equipe que ainda é 
engessada, nessa questão da visão... Quanto 
mais eu envolvo no cuidado, mais 
responsabilidades eu vou ter em relação, a não 
só a criança, mas quem eu estou envolvendo 
no cuidado, então as responsabilidades se 
ampliam né...e que existe uma zona de 
conforto do que “eu sei fazer, eu sei cuidar”... 
Então pra mim é mais fácil, porque você 
instrumentalizar alguém... De certa forma leigo, 
dá muito mais trabalho! Leva muito tempo!...e o 
tempo para uma instituição onde a gente tá 
trabalhando ...abaixo do necessário, de 
questão de recursos humanos, ele se torna 
algo muito valioso...e você não quer 
“desperdiçar” entre aspas, com esse processo 
de educação do leigo, de você envolvê-lo no 
cuidado e instrumentalizar.(D2) 
Eu percebo muito isso a nível de semi dois, né, 
que a gente tem lá, que nem é o nome certo, é 
UCIN -co, né, e que... Você vê, que quanto 
mais você instrumentaliza a mãe, melhor ela 
fica. (D2) 
No entanto, como não falamos ainda a mesma 
língua, e existem certas divergências, essa 
mãe passa a ser uma pessoa que percebe as 
diferenças. Quando alguém percebe as 
diferenças, leva ele a ter crítica. E a crítica 

Envolver no 
cuidado implica 
em um processo 
de ensino e 
aprendizagem do 
cuidador que 
demanda 
responsabilidade 
e tempo que se 
soma à 
assistência ao 
neonato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torna os 
familiares mais 
críticos ao 
observarem os 
estilos de cuidar 
da equipe de 
saúde 
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diferenças. Quando alguém percebe as 
diferenças, leva ele a ter crítica. E a crítica 
simples do leigo é: aquele é bom, e esse é 
ruim. Ele não vai entender e às vezes 
aquele está fazendo um papel estritamente 
técnico, e o outro está acrescentando 
gentilezas no processo do cuidado. Então 
isso daí leva...e aí leva a divergências e 
embates... Então, fazer esse processo de 
envolver no cuidado, de instrumentalizar, 
de forma adequada, acho que é um 
processo que nós ainda estamos um pouco 
longe né, gente (D2) 

simples do leigo é: aquele é bom, e esse é 
ruim. Ele não vai entender e às vezes, aquele 
está fazendo um papel estritamente técnico, e o 
outro está acrescentando gentilezas no 
processo do cuidado. Então isso daí leva... a 
divergências e embates... Então, fazer esse 
processo de envolver no cuidado, de 
instrumentalizar, de forma adequada, acho que 
é um processo que nós ainda estamos um 
pouco longe né, gente (D2) 

No processo de 
ensino do 
cuidado às mães, 
é observado um 
crescimento da 
mãe 
Importância em 
saber lidar com 
as mães, com 
humanização 
 
 

E uma coisa que o D2 está falando que eu 
falo...mas eu faço um pouco da parte de 
humanizar...porque eu converso com eles 
e falo “gente, cuidado!” porque é assim, 
você fala uma coisa, o médico fala outra, 
não sei quem fala outra, aí a mãe vai 
entendendo... o que ela... o que cabe para 
ela (D3) 

E uma coisa que o D2 está falando que eu 
falo...mas eu faço um pouco da parte de 
humanizar...porque eu converso com eles e 
falo “gente, cuidado!” porque é assim, você fala 
uma coisa, o médico fala outra, não sei quem 
fala outra, aí a mãe vai entendendo... o que 
ela... o que cabe para ela (D3) 

Alerta para ter 
cuidado com a 
comuicação com 
a mãe e as 
diversas falas da 
equipe 

 

ela faz crítica (D2) 
 

ela faz crítica (D2) 
 

A mãe faz crítica 
frente às 
diferentes falas 
dos profissionais 

 

Ela fica numa angústia...chega uma hora 
ela fala “ah mas... foi o físio que falou” 
...então, e eu falo “gente, cuidado” quando 
for uma informação uma coisa vou mais 
técnica, fala o que você pode, aquele 
mínimo necessário... mas fala “mãe, você 
precisa falar com o médico” . e com a 
enfermagem, eu acho que acontece meio 
que a mesma coisa eu acho que está muito 
junto com paciente, muito mais do que o 
médico mesmo, então, a gente percebe 
isso. a mãe fala “ah mas enfermeira falou 
...o físio falou”... então é isso uma coisa 
que eu sempre procuro tentar falar com 
eles de tomarem muito cuidado, de passar 
informação...né... para uma mãe de um 
bebê que, de repente vai ficar aqui...um 
mês, dois meses, a gente nem sabe 
quanto (D3) 

Ela fica numa angústia, chega uma hora ela 
fala “ah mas foi o físio que falou”. Então, e eu 
falo “gente, cuidado” quando for uma 
informação uma coisa vou mais técnica, fala o 
que você pode, aquele mínimo necessário, mas 
fala: “mãe, você precisa falar com o médico”. E 
com a enfermagem, eu acho que acontece 
meio que a mesma coisa, eu acho que está 
muito junto com paciente, muito mais do que o 
médico mesmo, então, a gente percebe isso. A 
mãe fala “ah mas enfermeira falou, o físio 
falou”. Então, é isso. Uma coisa que eu sempre 
procuro tentar falar com eles de tomarem muito 
cuidado, de passar informação...né... para uma 
mãe de um bebê que, de repente vai ficar 
aqui...um mês, dois meses, a gente nem sabe 
quanto (D3) 

Alerta para ter 
cuidado com o 
que conversa 
com a mãe, 
diferentes 
informações, 
sobres as quais a 
mãe fica confusa. 
Centralização 
das informações 
com o médico 

 

Médico- centrado ainda, né  
Nos cuidados a gente tem a equipe multi, 
trabalhamos em multidisciplinaridade... 
porém, ele é médico- centrado (D2) 

Médico- centrado ainda, né (D2) 
Nos cuidados a gente tem a equipe multi, 
trabalhamos em multidisciplinaridade... porém, 
ele é médico- centrado (D2) 

Lógica centrada 
no médico, 
apesar de o 
cuidado ser 
multidisciplinar 

 

O médico detém conhecimentos, 
informações que não são compartilhadas 
com a equipe (D2) 

O médico detém conhecimentos, informações 
que não são compartilhadas com a equipe (D2) 

Saber médico 
não é 
compartilhado 
com a equipe 
multidisciplinar 

 

Aonde a enfermagem nesse modelo que a 
gente está falando, seria um grande 
articulador das categorias... justamente por 
isso que a Edith está falando. Por ser a 
categoria que por maior tempo permanece 
com paciente, a enfermagem... do meu 
ponto de vista é a categoria... que tem que 

Aonde a enfermagem nesse modelo que a 
gente está falando, seria um grande articulador 
das categorias... justamente por isso que a 
colega está falando. Por ser a categoria que 
por maior tempo permanece com paciente, a 
enfermagem do meu ponto de vista é a 
categoria que tem que ser como um polvo... 

Enfermagem 
como a área 
mais indicada a 
articular com a 
equipe multi por 
acompanhar 
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ser como um polvo... para atrair as outras 
categorias, entende? para esse 
atendimento ...que a gente está falando 
(D6) 

para atrair as outras categorias, entende? para 
esse atendimento, que a gente está falando 
(D6) 

mais de perto o 
paciente 

tem que ser tem que ver se eu sou um 
polvo... ou se eu sou... um alvo fazer esse 
link, é uma... é um desafio, é preciso ter 
recurso né (D2) 

tem que ser tem que ver se eu sou um polvo... 
ou se eu sou... um alvo  
fazer esse link, é uma... é um desafio, é preciso 
ter recurso né (D2) 

Jogo de palavras 
polvo/alvo 
enfermagem em 
evidência, pois 
fazer essa 
articulação é um 
desafio e é 
necessário ter 
articulação 
 

 

ele tem todos os tentáculos ocupados e 
você lá o alvo (D3) 

ele tem todos os tentáculos ocupados e você lá 
o alvo (D3) 

Brincadeira sobre 
a enfermagem 
com todos os 
tentáculos 
ocupados, sendo 
o alvo 

 

eu preciso ter recursos eu preciso ter 
habilidades de relacionamento 
interpessoal, eu tenho que ter o nível de 
conhecimento res-pei-ta-do por todas as 
categorias...preciso ter envolvimento e eu 
preciso de Tempo! esse tempo pro diálogo, 
esse espaço pro diálogo que a gente tanto 
fala, ele é muito escasso para nós... ele é 
uma raridade né (D2) 

eu preciso ter recursos, eu preciso ter 
habilidades de relacionamento interpessoal, eu 
tenho que ter o nível de conhecimento res-pei-
ta-do por todas as categorias...preciso ter 
envolvimento e eu preciso de Tempo! esse 
tempo pro diálogo, esse espaço pro diálogo 
que a gente tanto fala, ele é muito escasso 
para nós... ele é uma raridade né (D2) 

Para essa 
articulação é 
preciso ter 
equipe RH, 
habilidades de 
relacionamento 
interpessoal, ser 
respeitado por 
todas as 
categorias 
profissionais e 
tempo e espaço 
para o diálogo 

 

e outra coisa né eu vou falar... né porque 
de repente, né, é importante ...eles 
começam a criar aquele vínculo com os 
pais, eu vejo dos nossos residentes... eles 
tem comunicação instantânea dos pais, 
eles tem rede social dos pais, sabe, as 
mães ligam para elas para perguntar como 
é que tá o bebê... eu acho, gente, isso é 
uma coisa muito séria, eu falo, cuidado! 
porque vocês ...médico não dá informação 
por...(alguém completa: telefone) e vocês 
vão dar? e vocês vão falar ah hoje ele está 
bem e de repente à tarde ele para, aí como 
é que fica, né. Eu acho que isso é uma 
coisa que tá acontecendo... né, Eu não sei 
se com os outros residentes de vocês né, 
talvez que os nossos ficam mais junto ali 
né... “a mãe de fulano me mandou uma 
mensagem perguntando como é que ele 
está hoje” então eu fico um pouco 
preocupada com isso também (D3) 

e outra coisa né eu vou falar, porque de 
repente, né, é importante: eles começam a criar 
aquele vínculo com os pais, eu vejo dos nossos 
residentes, eles tem comunicação instantânea 
dos pais, eles tem rede social dos pais,... as 
mães ligam para elas para perguntar como é 
que tá o bebê... eu acho, gente, isso é uma 
coisa muito séria, eu falo, cuidado! porque ... 
médico não dá informação por...(alguém 
completa: telefone) e vocês vão dar? e vocês 
vão falar: “ah, hoje ele está bem” e de repente 
à tarde ele para, aí como é que fica, né?. Eu 
acho que isso é uma coisa que tá acontecendo, 
eu não sei se com os outros residentes de 
vocês né, talvez que os nossos ficam mais 
junto ali né... “a mãe de fulano me mandou uma 
mensagem perguntando como é que ele está 
hoje” então eu fico um pouco preocupada com 
isso também (D3) 

Alerta quanto ao 
envolvimento dos 
residentes com 
os pais dos 
pacientes via 
aplicativos e 
redes sociais e 
comunicação por 
essas mídias, 
pois não é 
aconselhável 
fornecer 
informações por 
telefone 

 

Na enfermagem eu discuto isso aí. eu 
sempre falo que é uma responsabilidade 
né muito grande o envolvimento pessoal e 
você tem que ter instrumentos para saber 
lidar com isso, não se colocando em risco 
e nem colocando em risco o processo de 
cuidado, principalmente em relação com as 

Na enfermagem eu discuto isso aí. Eu sempre 
falo que é uma responsabilidade muito grande 
o envolvimento pessoal e você tem que ter 
instrumentos para saber lidar com isso, não se 
colocando em risco e nem colocando em risco 
o processo de cuidado, principalmente em 
relação com as outras categorias. Você quer se 

O envolvimento 
emocional com 
os pacientes é 
discutido com os 
residentes, pois 
tem 
consequências 

Controle emocioal? 
Vida pessoal e vida 
profissional? 
Dicotomia razão e 
emoção 
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outras categorias. Você quer se envolver... 
o coração é seu. No entanto, não esqueça 
que nós estamos dentro de um processo 
do cuidar, eu sou o profissional aqui 
dentro. Então tem que ter muita maturidade 
para lidar com isso. E assumir as 
consequências, ...porque ...toda vez que 
eu me envolvo emocionalmente, tem 
consequências, tem responsabilidades, 
tem coisas que vão ser agradáveis e outras 
nem tanto...depende de como eu vou ter... 
habilidade para gerenciar isso daí dentro 
até da minha vida particular. Então eu 
sempre coloco essa responsabilidade em 
cima deles, Edith, porque é uma opção 
sua... E muitas vezes também uma falta de 
orientação, uma visão profissional com 
mais know how (D2) 

envolver, o coração é seu. No entanto, não 
esqueça que nós estamos dentro de um 
processo do cuidar, eu sou o profissional aqui 
dentro. Então, tem que ter muita maturidade 
para lidar com isso. E assumir as 
consequências, porque toda vez que eu me 
envolvo emocionalmente, tem consequências, 
tem responsabilidades, tem coisas que vão ser 
agradáveis e outras nem tanto...depende de 
como eu vou ter... habilidade para gerenciar 
isso daí dentro até da minha vida particular. 
Então eu sempre coloco essa responsabilidade 
em cima deles, colega, porque é uma opção 
sua... E muitas vezes também uma falta de 
orientação, uma visão profissional com mais 
“know how” (D2) 

na vida pessoal e 
profissional 
É preciso ter 
habilidade para 
gerenciar o 
envolvimento 
Sente que falta 
orientação para 
os residentes 
conseguirem 
lidar com o 
envolvimeto 
emocional 

É eu sempre falo para eles tomarem 
cuidado (D3) 

É eu sempre falo para eles tomarem cuidado 
(D3) 

“Cuidado para 
não se envolver” 

Ensino quanto ao 
envolvimento 
/relacionamento 
com os pacientes 

né, eu não posso negligenciar a 
capacidade da pessoa, que a família tem 
de se auto ajustar... e eu tenho que 
entender esses processos da capacidade 
dele se ajustar, ao que está acontecendo... 
a parte da psicologia acho que é mais 
mister para falar isso (D2) 

eu não posso negligenciar a capacidade da 
pessoa, que a família tem de se auto ajustar... 
e eu tenho que entender esses processos da 
capacidade dele se ajustar, ao que está 
acontecendo... a parte da psicologia acho que é 
mais mister para falar isso (D2) 

A família tem 
capacidade de se 
autoajustar 

 

Porque assim, essa família chegou aqui, 
ela sobreviveu até aqui,... não somos nós 
que vamos ser salvadores ...da vida dessa 
família, eles tem potencial, eles têm 
recursos internos, né, e eu acho que... o 
trabalho ...com os papéis ...é algo muito 
importante, né, qual é o papel do 
profissional? o fato de você trabalhar, por 
exemplo, em que lugar que o profissional 
está, não tem nada a ver a não ter empatia 
com o paciente. Nada a ver. Você pode ter 
empatia...e quanto mais você souber do 
seu papel, mais você vai estar contribuindo 
com esse paciente (D6) 

Porque assim, essa família chegou aqui, ela 
sobreviveu até aqui, não somos nós que vamos 
ser salvadores da vida dessa família, eles têm 
potencial, eles têm recursos internos, né, e eu 
acho que o trabalho com os papéis, é algo 
muito importante, né, qual é o papel do 
profissional? o fato de você trabalhar, por 
exemplo, em que lugar que o profissional está, 
não tem nada a ver a não ter empatia com o 
paciente. Nada a ver. Você pode ter empatia...e 
quanto mais você souber do seu papel, mais 
você vai estar contribuindo com esse paciente 
(D6) 

Entender que há 
recursos internos 
da família e a 
importância da 
compreensão do 
papel do 
profissional 
Diferenciação da 
empatia e o 
papel do 
profissional  

 

Mais você vai fazer emocionalmente e 
profissionalmente de forma efetiva sem eu 
assumir a responsabilidade que não é 
inerente ao meu papel!... eu preciso saber 
como direcionar (D2) 

Mais você vai fazer emocionalmente e 
profissionalmente de forma efetiva sem eu 
assumir a responsabilidade que não é inerente 
ao meu papel!... eu preciso saber como 
direcionar (D2) 

Papel de 
acolhimento 
emocional 

 

Nós não somos amigos e 
familiares...porque imagina se qualquer um 
de nós ...se envolvendo e se perdendo na 
dinâmica emocional do paciente, a gente 
não contribui com nada! . perde o papel da 
gente, não ajuda o outro... e sai frustrado. 
Por que? porque não é esse o nosso papel 
nesse local, né (D6) 

Nós não somos amigos e familiares...porque 
imagina se qualquer um de nós, se envolvendo 
e se perdendo na dinâmica emocional do 
paciente, a gente não contribui com nada! 
Perde o papel da gente, não ajuda o outro... e 
sai frustrado. Por quê? porque não é esse o 
nosso papel nesse local, né (D6) 

Para ajudar o 
paciente 
precisamos 
saber exercer 
bem o papel 
profissional, se 
não, não há 
contribuição ao 
paciente e gera 
frustração 

 

só que é um assunto que não é falado na 
formação de base (D2) 

só que é um assunto que não é falado na 
formação de base (D2) 

A graduação não 
aborda o 
envolvimento 

 



APÊNDICES |  291 

 

 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA SUBCATEGORIA 

nunca é, porque você vê muitas vezes... 
Os grandes problemas acontecem... por 
boa vontade...né... não foi por ... mas, às 
vezes a boa vontade, por uma má 
orientação!... não foi preparado para lidar 
com isso. é um assunto que eu acho que 
era muito interessante dialogar sempre 
com esses profissionais... e principalmente 
com esses profissionais, que vem no 
processo de residência porque eu tenho 
um dia para começar e um dia para 
terminar essa Residência... Tem um prazo 
de vencimento. Então também  eles 
precisam...as vezes eles têm que se 
poupar, porque é um processo, um 
processo que as vezes é muito doloroso!, e 
eles tem que saber lidar ,ele tem que estar 
preparado... Para isso e ninguém está 
preparado para isso, na enfermagem então 
olha o que já vi acontecendo (D2) 

... porque você vê muitas vezes, os grandes 
problemas acontecem por boa vontade... mas, 
às vezes a boa vontade, por uma má 
orientação! Não foi preparado para lidar com 
isso. É um assunto que eu acho que era muito 
interessante dialogar sempre com esses 
profissionais. E principalmente com esses 
profissionais, que vêm no processo de 
Residência, porque eu tenho um dia para 
começar e um dia para terminar essa 
Residência... Tem um prazo de vencimento. 
Então, ... às vezes, eles têm que se poupar, 
porque é um processo, um processo que às 
vezes é muito doloroso! E eles têm que saber 
lidar, ele tem que estar preparado para isso. E 
ninguém está preparado para isso, na 
enfermagem então, olha, o que já vi 
acontecendo (D2) 

emocional e o 
papel do 
profissional 
Despreparo e 
boa vontade: é 
preciso 
orientação ao 
residente para 
lidar com as 
questões 
emocionais e de 
envolvimento 
com o paciente 
 

E a gente tem os estagiários também né, 
então a gente sente essa carência, né 
porque eles chegam aqui, eles vêem tanta 
coisa para eles fazerem , é um campo tão 
aberto, de todos os lugares de que eles 
podem estar atuando que a gente vê ...que 
a faculdade não dá isso para eles, né, é 
uma coisa muito técnica, então, a hora que 
eles chegam eu vejo... Já... Os estagiários 
já começam nesse envolvimento com o 
paciente, de uma forma ...muito.... Meio 
que virou da família, né. E daí os 
residentes também chegam e de repente 
eles se envolvem... Eu acho que ...assim, a 
gente tem que se envolver, todo mundo 
envolve, mas tem essa preocupação 
do...envolvimento de ficar trocando 
informação de uma forma, fora do ...do... 
do dia, da hora...e.. (D3) 

E a gente tem os estagiários também né, então 
a gente sente essa carência, né porque eles 
chegam aqui, eles vêem tanta coisa para eles 
fazerem, é um campo tão aberto, de todos os 
lugares de que eles podem estar atuando que a 
gente vê, que a faculdade não dá isso para 
eles, né, é uma coisa muito técnica, então, a 
hora que eles chegam eu vejo... Os estagiários 
já começam nesse envolvimento com o 
paciente, de uma forma muito, meio que virou 
da família, né. E daí os residentes também 
chegam e de repente eles se envolvem... Eu 
acho que ... a gente tem que se envolver, todo 
mundo envolve, mas tem essa preocupação do 
envolvimento de ficar trocando informação de 
uma forma, fora do dia, da hora...e... (D3) 

Falta orientação 
aos alunos 
quanto aos 
afetos e 
envolvimento 
com os 
pacientes, tanto 
na graduação 
como na pós-
graduação 

 

Acho que diretrizes profissionais, elas 
mediam essas questões do envolvimento. 
Eu tenho que situá-las até por proteção 
deles , porque eu já vi pessoas desistirem 
do processo de Residência porque 
emocionalmente não deu conta de lidar 
(D2) 

Acho que diretrizes profissionais, elas mediam 
essas questões do envolvimento. Eu tenho que 
situá-las até por proteção deles , porque eu já 
vi pessoas desistirem do processo de 
Residência porque emocionalmente não deu 
conta de lidar (D2) 

Diretrizes 
profissionais 
auxiliam a 
formação do 
residente 
Residente chega 
a desistir da 
residência por 
falta de 
condições 
emocionais 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

*Início proposto pela pesquisadora, interrompendo a conversa entre os participantes, que estavam combinando 

discussão de casos dos residentes. Finalização do grupo focal pela observadora/pesquisadora. 

Duração do grupo focal: 2:28.  

Transcrição: 26 páginas. 
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APÊNDICE IX 

Quadro 26: GF E Quadro analítico do ND 1: Inserção do preceptor na RMS 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA SUBCATEGORIA 

… Antes de começar, mesmo a Residência 
já surgiu esse assunto aqui mais de um ano 
antes, né, que a coordenadora da Fono 
estava bem envolvida junto com a colega do 
setor de Qualidade e começou a pensar 
e...como poderia acontecer isso aqui, em 
algumas coisas a gente foi conversando né, 
e aí... quando... efetivamente, né, surgiu que 
ia ter o processo seletivo, que iam vir, ... eu 
me dispus a ajudar em algumas coisas né 
na ...organização de grade ... e ...na 
distribuição desses residentes.... né, 
obviamente não imaginava o que vinha pela 
frente, não tinha ideia(sorrindo) ...dos 
problemas que a gente ia enfrentar, das 
dificuldades ... seja com a universidade, os 
relacionamentos com... na inserção e tudo 
mais ... mas foi por aí que...que... Foi a partir 
da ideia mesmo que eu fui entrando e fui 
ajudando em algumas coisas, nunca assumi 
isso pessoalmente, mas fui ajudando (E1) 

… Antes de começar mesmo a Residência, 
já surgiu esse assunto aqui mais de um 
ano antes, que a coordenadora da Fono 
estava bem envolvida junto com a colega 
do setor de Qualidade e começou a pensar 
em como poderia acontecer isso aqui. Em 
algumas coisas a gente foi conversando 
né, e aí, quando efetivamente, surgiu que 
ia ter o processo seletivo, que iam vir, eu 
me dispus a ajudar em algumas coisas... 
na organização de grade, e na distribuição 
desses residentes... obviamente não 
imaginava o que vinha pela frente, não 
tinha ideia dos problemas que a gente ia 
enfrentar, das dificuldades ... seja com a 
universidade, os relacionamentos com... 
na inserção e tudo mais ... mas foi por aí ... 
a partir da ideia mesmo que eu fui 
entrando e fui ajudando em algumas 
coisas, nunca assumi isso pessoalmente, 
mas fui ajudando (E1) 

Inserção desde o 
planejamento do 
programa da 
Residência de forma 
voluntária 

 

Meu nome é E2 e sou enfermeira 
assistencial, estou aqui na Neo há um ano e 
oito meses mais ou menos... Minha 
experiência em neo começou aqui, então, 
assim, da parte de ... pós-graduação, de 
especialização eu não tenho nada em 
neonatologia. Então, todo o meu 
aprendizado foi prático... mesmo. É..., 
quando a gente entrou, tinha preceptoras 
específicas, pensando na parte da 
enfermagem na Residência. Hoje, a gente... 
está distribuída... não existe uma... pessoa, 
uma referência específica. Todas as 
enfermeiras da neo participam da 
preceptoria. Apesar de a gente não ter um 
curso de ….preceptoria, que é uma coisa 
que a gente até estava conversando que a 
gente sente... muita falta né, porque acho 
que é ...que é um pré-requisito importante, 
mas o nosso acompanhamento mesmo é na 
parte de ...de formação, da assistência, ... 
na formação prática das residentes (E2) 

Meu nome é E2 e sou enfermeira 
assistencial, estou aqui na Neo há um ano 
e oito meses mais ou menos... Minha 
experiência em Neo começou aqui, então, 
assim, da parte de pós-graduação, de 
especialização eu não tenho nada em 
Neonatologia. Então, todo o meu 
aprendizado foi prático mesmo... quando a 
gente entrou, tinha preceptoras 
específicas, pensando na parte da 
enfermagem na Residência. Hoje, a gente 
está distribuída, não existe uma pessoa, 
uma referência específica. Todas as 
enfermeiras da Neo participam da 
preceptoria. Apesar de a gente não ter um 
curso de preceptoria, que é uma coisa que 
a gente até estava conversando que a 
gente sente muita falta, porque acho que é 
um pré-requisito importante, mas o nosso 
acompanhamento mesmo é na parte de 
formação, da assistência, na formação 
prática das residentes (E2) 

Não foi convidada. 
Profissionais da 
assistência são os 
preceptores, ensino na 
prática 
Aprendeu na prática 
sobre a atuação na 
neo 
Sente falta de 
formação para exercer 
a preceptoria 

 

Eu sou a E3, eu sou assistente social, e aí 
no momento eu também estou na unidade 
neonatal. É... no começo, assim...não tinha 
muita opção (sorrindo) para a gente 
participar ou não da preceptoria, né, de estar 
envolvido na residência multiprofissional. A 
gente tinha uma colega que estava bem à 
frente, era um assunto que ela gostava, 
então ela se envolveu desde essa parte de 
elaboração…de... do início mesmo, de estar 
chamando os residentes, mas... assim, a 
maioria da equipe do serviço social sempre 
se manteve afastada. Mas, estava claro que 

Eu sou a E3, eu sou assistente social, e aí 
no momento eu também estou na Unidade 
Neonatal. No começo, assim...não tinha 
muita opção para a gente participar ou não 
da preceptoria, né, de estar envolvido na 
Residência Multiprofissional. A gente tinha 
uma colega que estava bem à frente, era 
um assunto que ela gostava, então ela se 
envolveu desde essa parte de elaboração 
do início mesmo, de estar chamando os 
residentes, mas... assim, a maioria da 
equipe do Serviço Social sempre se 
manteve afastada. Mas, estava claro que 

Não teve opção de 
não participar da 
preceptoria da 
Residência 
Acompanham os 
residentes os 
profissionais do 
cenário em que estão 
passando 
Sente falta de 
formação para o 
ensino dos residentes 
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se você estivesse no setor de prática, seria 
você pra acompanhar, então foi uma coisa 
que não tem muita opção para os 
profissionais (rindo). E aí de repente você se 
vê acompanhando, orientando, 
supervisionando os residentes, sabe, eu 
sinto falta também de ter um curso 
específico... É...Eu nunca, eu acho que até 
hoje não me sinto preparada, mas a gente 
vai tentando (sorri), na medida do que a 
gente consegue, estar fazendo este 
acompanhamento com os 
residentes...né...eles acabam passando por 
diversos setores, então, pelo menos na... no 
serviço social, todos os profissionais 
acabam tendo contato com o residente em 
algum momento nem que seja durante duas 
semanas, um mês que tem... tem alguns 
cenários de prática que são muito rápidos e 
não estão inclusos na... não estão dentro da 
neonatologia, então só passa para 
conhecer, é muito rápido, mas todas 
acabam tendo contato porque nesse 
momento é uma referência né, e a gente vai 
tentando fazer o melhor possível no dia a dia 
(E3) 

se você estivesse no setor de prática, seria 
você pra acompanhar, então foi uma coisa 
que não tem muita opção para os 
profissionais. E aí de repente você se vê 
acompanhando, orientando, 
supervisionando os residentes, sabe, eu 
sinto falta também de ter um curso 
específico...Eu nunca, eu acho que até 
hoje não me sinto preparada, mas a gente 
vai tentando, na medida do que a gente 
consegue, estar fazendo este 
acompanhamento com os residentes... 
eles acabam passando por diversos 
setores, então, pelo menos no Serviço 
Social, todos os profissionais acabam 
tendo contato com o residente em algum 
momento, nem que seja durante duas 
semanas, um mês. Porque tem alguns 
cenários de prática que são muito rápidos 
e não estão dentro da Neonatologia, então 
só passa para conhecer, é muito rápido. 
Mas todas acabam tendo contato porque 
nesse momento é uma referência né, e a 
gente vai tentando fazer o melhor possível 
no dia a dia (E3) 

Meu nome é E4, sou enfermeira da UTI Neo, 
trabalho na UTI há menos de 2 anos, 
minha... experiência profissional foi na 
Atenção Primária a vida toda, e... Tenho 
uma pós em neonatologia que eu fiz há 
muitos anos atrás porque sempre gostei 
muito durante a graduação e ...calhou de eu 
vir para cá no… né...no concurso; e ...no 
início como a E3 disse, tinha as preceptoras, 
então as residentes recorriam mais a elas, 
e... eu acho isso até interessante, porque 
fica ... a fala fica mais uniformizada, né, 
fica... mais padronizado. Sinto muita falta de 
... treinamento para ser preceptora e … nos 
foi colocado, né, nos foi informado, que 
seríamos preceptoras a partir de então. Não 
me sinto à vontade, e assim... até porque eu 
não tive um treinamento para trabalhar na 
Neo, eu fui ...é... pesquisando... tirando as 
dúvidas com os colegas e assim..., por isso 
não me sinto à vontade pra… é... para estar 
orientando. Eu oriento o básico, mas eu 
acho que o preceptor é muito mais que isso 
(E4) 

...sou enfermeira da UTI Neo, trabalho na 
UTI há menos de 2 anos, minha 
experiência profissional foi na Atenção 
Primária a vida toda, e... Tenho uma pós 
em neonatologia que eu fiz há muitos anos 
atrás porque sempre gostei muito durante 
a graduação e ...calhou de eu vir para cá 
no… né...no concurso; e ...no início como 
a E3 disse, tinha as preceptoras, então as 
residentes recorriam mais a elas, e... eu 
acho isso até interessante, porque fica ... a 
fala fica mais uniformizada, né, fica... mais 
padronizado. Sinto muita falta de ... 
treinamento para ser preceptora e … nos 
foi colocado, né, nos foi informado, que 
seríamos preceptoras a partir de então. 
Não me sinto à vontade, e assim... até 
porque eu não tive um treinamento para 
trabalhar na Neo, eu fui ...é... 
pesquisando... tirando as dúvidas com os 
colegas e assim..., por isso não me sinto à 
vontade pra… é... para estar orientando. 
Eu oriento o básico, mas eu acho que o 
preceptor é muito mais que isso (E4) 

Pouca experiência em 
Neonatologia, mais 
experiência na 
Atenção Primária 
Tem pós-graduação 
em Neonatologia e se 
interessa pela área 
Não teve treinamento 
para atuar em 
Neonatologia, 
aprendeu na prática 
com os colegas no dia 
a dia 
Não se sente à 
vontade para ensinar, 
sente necessidade de 
formação para 
preceptoria 
Acha interessante ter 
preceptoras de 
referência para 
padronizar e 
uniformizar a fala 
Entende que o 
preceptor faz mais que 
orientar o básico, que 
é o que ela faz  

 

Meu nome é E5, eu sou fonoaudióloga da 
UTI Neo, eu estou há 3 anos no hospital, 
mas... já trabalhava há 12 anos na... 
Atenção Básica né, com a parte de 
reabilitação e... quando eu vim para cá eu fiz 
uma especialização de Fono Neo 
pediátrica... a parte da Residência, me foi 
um convite que a chefia nos fez, e...eu 
gosto, mas eu também sinto que eu 
precisava... de um treinamento, a gente 

eu sou fonoaudióloga da UTI Neo, eu 
estou há 3 anos no hospital, mas... já 
trabalhava há 12 anos na... Atenção 
Básica né, com a parte de reabilitação e... 
quando eu vim para cá eu fiz uma 
especialização de Fono Neo pediátrica... a 
parte da Residência, me foi um convite que 
a chefia nos fez, e...eu gosto, mas eu 
também sinto que eu precisava... de um 
treinamento, a gente precisava de... de um 

Tem experiência na 
Atenção Básica, em 
reabilitação 
Fez especialização 
para atuar na Unidade 
Neonatal 
Foi convidada pela 
chefia a ser 
preceptora na 
Residência 
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precisava de... de um curso ... é, 
é...próprio..., a gente... vai tentando né 
auxiliar na medida do possível, na prática, 
mas, às vezes, eu... fico né, um pouco 
insegura, não sei até que ponto… a gente 
tenta fazer o melhor possível, né, mas eu 
sinto que às vezes, eu sinto essa 
insegurança mesmo de... que talvez … falta 
um treinamento mesmo, né (E5) 

curso ... é, é...próprio..., a gente... vai 
tentando né auxiliar na medida do 
possível, na prática, mas, às vezes, eu... 
fico né, um pouco insegura, não sei até 
que ponto… a gente tenta fazer o melhor 
possível, né, mas eu sinto que às vezes, 
eu sinto essa insegurança mesmo de... 
que talvez … falta um treinamento mesmo, 
né (E5) 

Sente necessidade de 
treinamento para o 
ensino 

Na verdade eu já atuo aqui na assistência 
há muitos anos, né, ... e sempre tive 
interesse em ensino…. então ...é...eu me 
oferecia para ser uma das preceptoras... 
(E6) 

Na verdade eu já atuo aqui na assistência 
há muitos anos, né, ... e sempre tive 
interesse em ensino…. então ...é...eu me 
oferecia para ser uma das preceptoras... 
(E6) 

Voluntariou-se para 
ser preceptora 

 

Então, como os residentes participam 
diariamente da prática lá em cima na UTI 
Neo, quem tá no plantão auxilia... né, então 
eles acompanham a gente no atendimento, 
até o amadurecimento para eles poderem 
seguir sozinhos. Nós temos que ficar perto 
para auxiliar quando tem alguma dúvida, 
mas é basicamente assim (E7) 

Então, como os residentes participam 
diariamente da prática lá em cima na UTI 
Neo, quem tá no plantão auxilia... né, 
então eles acompanham a gente no 
atendimento, até o amadurecimento para 
eles poderem seguir sozinhos. Nós temos 
que ficar perto para auxiliar quando tem 
alguma dúvida, mas é basicamente assim 
(E7) 

Acompanha o 
residente na prática 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

  



APÊNDICES |  295 
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É ... assim, pensando em mim... sim, porque 
eu fiz um mestrado, então assim, eu consigo 
colocar em prática ...a parte de ensino e 
pesquisa, então assim, eu acho que a questão 
de motivação até para eu aprofundar mais, me 
aprimorar e buscar até uma formação em 
preceptoria. Então acho que é um ponto 
inicial... então para mim, pensando nisso, eu 
acho positivo. Mas é claro que... como a E3 
falou, a gente tem essa … é... dificuldade de 
que, a gente entrou aqui sem experiência 
nenhuma em Neo, então toda minha formação, 
mesmo no mestrado é em outra área. Então, é 
uma área muito específica, né, ...então 
que...precisa... a gente tem essa necessidade 
não só dessa preceptoria, mas de se 
aprofundar mais … nesse campo, nessa...em 
neonatologia (E2) 

... pensando em mim... sim, porque eu 
fiz um mestrado, então assim, eu 
consigo colocar em prática ...a parte de 
ensino e pesquisa, então assim, eu acho 
que a questão de motivação até para eu 
aprofundar mais, me aprimorar e buscar 
até uma formação em preceptoria. Então 
acho que é um ponto inicial... então para 
mim, pensando nisso, eu acho positivo. 
Mas é claro que... como a E3 falou, a 
gente tem essa … é... dificuldade de 
que, a gente entrou aqui sem 
experiência nenhuma em Neo, então 
toda minha formação, mesmo no 
mestrado é em outra área. Então, é uma 
área muito específica, né, ...então 
que...precisa... a gente tem essa 
necessidade não só dessa preceptoria, 
mas de se aprofundar mais … nesse 
campo, nessa...em neonatologia (E2) 

Motivação pessoal e 
profissional, pois tem 
mestrado 
Dificuldade por não ter 
formação específica em 
Neonatologia e em 
preceptoria 
 

 

Reconhecimento? (E2) Reconhecimento? (E2) Não sente que tem 
recomhecimento por 
ser preceptora 

 

gratificadas? 
Por ser preceptora? Para mim, é indiferente ... 
(E3) 

gratificadas? 
Por ser preceptora? Para mim, é 
indiferente ... (E3) 

Não tem gratificação, é 
indiferente 

 

A minha gratificação seria mais pessoal, 
pensando que...assim, prática, né, eu estou 
acompanhando… estou... assim, 
desenvolvendo... pensando no campo mesmo, 
de ensino e pesquisa, mas... mais nesse 
sentido…. o pessoal mesmo (E2) 

A minha gratificação seria mais pessoal, 
pensando que...assim, prática, né, eu 
estou acompanhando… estou... assim, 
desenvolvendo... pensando no campo 
mesmo, de ensino e pesquisa, mas... 
mais nesse sentido…. o pessoal mesmo 
(E2) 

Gratificação pessoal 
por estar no campo de 
ensino e pesquisa 

 

Olha... Na verdade ...não. Eu acho que a única 
coisa que eu ...sinto como... um estímulo, não 
é nem uma gratificação é ...ver que quando os 
residentes concluem, né, os dois anos ….eles 
... é ...estão diferentes ….estão formados, eles 
aprenderam ,né...embora muito deles não 
reconheçam isso, que é triste né (rindo) mas... 
eu vejo claramente uma diferença entre aquele 
residente quando ele chegou, e quando ele sai 
daqui 2 anos depois … né, a segurança, a 
maturidade, a desenvoltura... né, então, isso 
para mim.. é.. me fica como algo algum... 
resultado, algum benefício desse trabalho, 
porque eu acho que ...é...tecnicamente, assim, 
falando dentro do Staff, não tem 
reconhecimento disso, eu acho que é mais 
entre as colegas, que te …reconhecem como 
alguém que ajuda, que colabora, que está ali 
né, disponível para participar disso. De 
diretoria e desses outros níveis: zero. A gente 
não recebe nada, embora que a gente saiba 
que mesmo, os médicos né, preceptores que 
há anos e anos ….é reconhecida 
ganham...trocado... r$ 70 por mês, quando 
ganha... então financeiramente é bobagem, né, 
esperar isso, né, mas... é... mesmo os 

Olha... Na verdade ...não. Eu acho que a 
única coisa que eu ...sinto como... um 
estímulo, não é nem uma gratificação é 
...ver que quando os residentes 
concluem, né, os dois anos ….eles ... é 
...estão diferentes ….estão formados, 
eles aprenderam ,né...embora muito 
deles não reconheçam isso, que é triste 
né (rindo) mas... eu vejo claramente uma 
diferença entre aquele residente quando 
ele chegou, e quando ele sai daqui 2 
anos depois … né, a segurança, a 
maturidade, a desenvoltura... né, então, 
isso para mim.. é.. me fica como algo 
algum... resultado, algum benefício 
desse trabalho, porque eu acho que 
...é...tecnicamente, assim, falando 
dentro do Staff, não tem reconhecimento 
disso, eu acho que é mais entre as 
colegas, que te …reconhecem como 
alguém que ajuda, que colabora, que 
está ali né, disponível para participar 
disso. De diretoria e desses outros 
níveis: zero. A gente não recebe nada, 
embora que a gente saiba que mesmo, 
os médicos né, preceptores que há anos 

Não tem 
reconhecimento 
Tem gratificação em 
ver o aprendizado dos 
residentes 
Residentes não 
reconhecem este 
aprendizado 
Egresso sai com 
segurança, maturidade, 
desenvoltura 
Não há reconhecimento 
do trabalho do 
preceptor dentro da 
equipe de psicologia 
Outros colegas que 
reconhecem a 
colaboração no 
programa da 
Residência 
Multiprofissional 
Não há gratificação 
financeira para 
preceptores da 
Residencia 
Multiprofissional 
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residentes... são relações difíceis, né, não é 
fácil não….é... E eu não sei..., um ou outro 
consegue perceber a dedicação, né, o... 
investimento que a gente está fazendo mesmo 
… mas em geral é o que eu percebo mesmo, 
do que vem de fora para cá (E1) 
... Olha, sinceramente, eu continuo na 
preceptoria muito mais pelo grupo... de 
pessoas que eu me comprometi... né e 
eu...não, eu quero colaborar e eu quero 
participar nesse sentido, né, do que realmente 
… é...que eu recebo estímulos que….que me 
façam sentir bem nessa atividade (E1) 

e anos ….é reconhecida 
ganham...trocado... r$ 70 por mês, 
quando ganha... então financeiramente é 
bobagem, né, esperar isso, né, mas... 
é... mesmo os residentes... são relações 
difíceis, né, não é fácil não….é... E eu 
não sei..., um ou outro consegue 
perceber a dedicação, né, o... 
investimento que a gente está fazendo 
mesmo … mas em geral é o que eu 
percebo mesmo, do que vem de fora 
para cá (E1) 

Preceptores da 
Residência Médica 
ganham cerca de 70 
reais pro mês 
Motivação própria em 
colaborar com os 
colegas do Programa 
 

É, eu acho que eu vou bem na linha da E1… 
assim ... disso, de falar de estar motivado, o 
estímulo, realmente..., acho que nós não 
temos, realmente a nível de instituição e nem a 
nível de residentes(rindo). Nós recebemos 
muitas críticas...acho que, o nosso trabalho, no 
dia a dia... E isso ... cansa, desmotiva um 
pouco né… mas acho que, apesar de tudo 
isso, você tem uma troca muito boa, né … com 
os residentes, então... também aprende muito 
com eles... é... e acho que é isso que te 
enriquece um pouquinho e você... eu acho que 
gente como equipe, tentar se re-enxergar... eu 
acho ...que os residentes chegaram pra 
movimentar um pouquinho a equipe do serviço 
social, então apesar é… de mexer muito com a 
gente as críticas, ... a forma como eles olham o 
nosso trabalho, fez também para a gente se 
movimentar um pouquinho e começar a 
repensar o nosso trabalho, né. A minha 
equipe, pelo menos, a procurar supervisão, a 
procurar orientação, a tentar rever esse dia-a-
dia, a atuação... é o que motiva, é... não sei se 
motiva, mas veio também como uma forma 
positiva. É cansativo sim, no dia a dia, o 
desgaste cada vez que entra uma equipe 
nova, as críticas começam tudo de novo, 
ninguém vê tudo que você já passou, como era 
a sua atuação no começo, e tudo que... como 
foi essa evolução, essa transformação. Claro, 
que eles não, acabam não tendo como 
comparar isso... mas, para a gente foi 
importante por isso, fazer a gente se mexer… 
(RINDO) e tentar... repensar um pouquinho o 
nosso trabalho, mas foi isso que a Agnes falou, 
a nível de instituição: Zero (E3) 

... de falar de estar motivado, o estímulo, 
realmente..., acho que nós não temos, 
realmente a nível de instituição e nem a 
nível de residentes(rindo). Nós 
recebemos muitas críticas...acho que, o 
nosso trabalho, no dia a dia... E isso ... 
cansa, desmotiva um pouco né…(E3) 
... apesar de tudo isso, você tem uma 
troca muito boa, né … com os 
residentes, então... também aprende 
muito com eles... é... e acho que é isso 
que te enriquece um pouquinho e você... 
eu acho que gente como equipe, tentar 
se re-enxergar... eu acho ...que os 
residentes chegaram pra movimentar um 
pouquinho a equipe do serviço social, 
então apesar é… de mexer muito com a 
gente as críticas, ... a forma como eles 
olham o nosso trabalho, fez também 
para a gente se movimentar um 
pouquinho e começar a repensar o 
nosso trabalho (E3) 
A minha equipe, pelo menos, a procurar 
supervisão, a procurar orientação, a 
tentar rever esse dia-a-dia, a atuação... 
é o que motiva, é... não sei se motiva, 
mas veio também como uma forma 
positiva (E3) 
. É cansativo sim, no dia a dia, o 
desgaste cada vez que entra uma 
equipe nova, as críticas começam tudo 
de novo, ninguém vê tudo que você já 
passou, como era a sua atuação no 
começo, e tudo que... como foi essa 
evolução, essa transformação. Claro, 
que eles não, acabam não tendo como 
comparar isso... mas, para a gente foi 
importante por isso, fazer a gente se 
mexer… (RINDO) e tentar... repensar 
um pouquinho o nosso trabalho, mas foi 
isso que a E1 falou, a nível de 
instituição: Zero (E3) 

Não tem estímulo da 
instituição nem dos 
residentes 
Muitas críticas ao 
trabalho feitas pelos 
residentes até 
desmotiva 
Troca boa com 
residentes, enriquece 
como equipe, 
reavaliando e 
repensando o próprio 
serviço 
Equipe procurou 
supervisão visto como 
algo positivo 
A cada grupo novo de 
residentes ocorre 
críticas ao trabalho, 
sendo cansativo  
Residentes não tem 
como ver a evolução e 
transformação do 
serviço 
Não há reconhecimento 
da instituição 

 

O que... na enfermagem, eu observo que essa 
troca aí, que a assistente social disse, ...de 
diálogo, de você ver o que que aprendeu, não 
existe. Não sei se porque a...o RH de 
enfermagem é sempre abaixo do necessário... 
o nosso o nosso plantão acaba sendo muito 
corrido, e eu sinto falta disso, de reuniões, de 
uma melhor organização, discussão dos casos 

O que na enfermagem eu observo que 
essa troca aí, que a assistente social 
disse, de diálogo, de você ver o que que 
aprendeu, não existe. Não sei se porque 
...o RH de enfermagem é sempre abaixo 
do necessário... o nosso o nosso plantão 
acaba sendo muito corrido, e eu sinto 
falta disso, de reuniões, de uma melhor 

Na enfermagem 
observa que não há 
tempo para dialogar 
com o residente sobre 
seu aprendizado 
Sente falta de reuniões 
para melhor 
organização e 
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...né, eu acho que precisa ser repensado pra 
um melhor aproveitamento... dos residentes 
(E4) 

organização, discussão dos casos ... eu 
acho que precisa ser repensado pra um 
melhor aproveitamento dos residentes 
(E4) 

discussão dos casos 
para melhor 
aproveitamento do 
residente 

Eu concordo muito com a fala da E1. Eu acho 
que na equipe de fono, também, a gente não 
tem o reconhecimento da instituição, a gente 
não tem uma motivação financeira, porque a 
gente perde sim tempo fora do trabalho para 
buscar, pra pesquisar, pra trazer coisas pras 
residentes, e a gente não tem esse 
reconhecimento. Eu não sinto que as 
residentes de fono nos ... reconhece, porque 
eu sinto que tem uma dificuldade no ... com 
algumas, né...no dia a dia, mas o que...eu 
acho que... o que motiva, é exatamente isso, o 
desenvolvimento delas. Ver que... poxa, eu 
consegui mudar, eu conseguir fazer uma coisa 
boa para essa ... profissional, ou seja, ela 
entrou crua e ela tá sabendo, que vai sair 
daqui a dois anos sabendo atuar na... qualquer 
UTI Neo com uma... desenvoltura boa, então 
eu acho que isso é gratificante, saber esse 
desenvolvimento, que elas tiveram ao longo 
desses dois anos. Mas a nível de instituição, 
acho que não (E5) 

...Eu acho que na equipe de fono, 
também, a gente não tem o 
reconhecimento da instituição, a gente 
não tem uma motivação financeira, 
porque a gente perde sim tempo fora do 
trabalho para buscar, pra pesquisar, pra 
trazer coisas pras residentes, e a gente 
não tem esse reconhecimento. Eu não 
sinto que as residentes de fono nos 
reconhece, porque eu sinto que tem uma 
dificuldade no ... com algumas, né...no 
dia a dia, mas o que eu acho que... 
motiva, é exatamente isso, o 
desenvolvimento delas. Ver que... poxa, 
eu consegui mudar, eu conseguir fazer 
uma coisa boa para essa profissional, ou 
seja, ela entrou crua e ela tá sabendo, 
que vai sair daqui a dois anos sabendo 
atuar ... em qualquer UTI Neo com uma 
desenvoltura boa, então eu acho que 
isso é gratificante, saber esse 
desenvolvimento, que elas tiveram ao 
longo desses dois anos. Mas a nível de 
instituição, acho que não (E5) 

Não há reconhecimento 
da instituição 
Não há motivação 
financeira 
Há investimento dos 
profissionais fora do 
horário de trabalho para 
a Residência, mas nem 
sempre é reconhecido 
pelos residentes 
É motivador e 
gratificante é ver o 
desenvolvimento das 
residentes  
Egresso capaz de atuar 
em UTI neonatal com 
desenvoltura boa 

 

É ...eu me sinto motivada, mas ... eu me sinto 
assim, eu me sinto uma preceptora... da 
psicologia, ... do trabalho da Psicologia, eu 
acho que, porque eu não tenho ainda uma 
atuação na equipe multiprofissional, então eu 
... discuto com residentes de Psicologia como 
é feito um trabalho multiprofissional, mas eu 
não tenho contato com os residentes das 
outras áreas... tá? Então, me sinto uma 
residente (ri) ...da Psicologia, né, pensando as 
questões da psicologia na equipe... é assim 
que eu me vejo... né, eu tenho outras duas 
colegas do setor que já tem... realizado mais 
um trabalho com a equipe... toda de 
residentes, eu fico mais com os residentes de 
psicologia e quando eu discuto algumas 
questões, seja texto, seja a atuação prática, eu 
tento fazer um mix disso né, às vezes a gente 
pega um texto, da última vez a gente pegou 
um vídeo pra discutir. É ...aí a gente pensa... 
na questão prática e ...e ….e aí vem: Será que 
vale a pena discutir social? Será que vale a 
pena discutir com enfermeira, né? Então... vem 
a questão da equipe… (E6) 

É ...eu me sinto motivada, mas ... eu me 
sinto assim, eu me sinto uma 
preceptora... da psicologia, ... do 
trabalho da Psicologia, eu acho que, 
porque eu não tenho ainda uma atuação 
na equipe multiprofissional, então eu ... 
discuto com residentes de Psicologia 
como é feito um trabalho 
multiprofissional, mas eu não tenho 
contato com os residentes das outras 
áreas... tá? Então, me sinto uma 
residente (ri) ...da Psicologia, né, 
pensando as questões da psicologia na 
equipe... é assim que eu me vejo... né, 
eu tenho outras duas colegas do setor 
que já tem... realizado mais um trabalho 
com a equipe... toda de residentes, eu 
fico mais com os residentes de 
psicologia e quando eu discuto algumas 
questões, seja texto, seja a atuação 
prática, eu tento fazer um mix disso né, 
às vezes a gente pega um texto, da 
última vez a gente pegou um vídeo pra 
discutir. É ...aí a gente pensa... na 
questão prática e ...e ….e aí vem: Será 
que vale a pena discutir social? Será 
que vale a pena discutir com enfermeira, 
né? Então... vem a questão da equipe… 
(E6) 

Motivada 
Preceptora de área 
profissional, mas não 
da equipe 
multiprofissional 
Tem duas colegas que 
têm mais contato com o 
grupo todo de 
residentes 
multiprofissional 
Faz articulação com a 
teoria por meio de 
leituras, vídeos, discute 
com outras áreas 
profissionais 

 

Depende da situação. Por exemplo, se está 
muito cheia a casa, a gente não consegue dar 
uma atenção que a gente gostaria de dar, né, 
porque daí a demanda ...já exige uma atenção 
para demanda, do que ...pros alunos. Então, 
em partes eu acho que não é bom nem para 

Depende da situação. Por exemplo, se 
está muito cheia a casa, a gente não 
consegue dar uma atenção que a gente 
gostaria de dar, né, porque daí a 
demanda ...já exige uma atenção para 
demanda, do que ...pros alunos. Então, 

Grande demanda não 
permite atenção maior 
ao residente 
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ele sempre a gente. Porque acaba não 
agregando nada e ... A gente acaba não 
conseguindo passar nada também (ri). Então 
tudo vai depender da demanda (E7) 

em partes eu acho que não é bom nem 
para ele sempre a gente. Porque acaba 
não agregando nada e ... A gente acaba 
não conseguindo passar nada também 
(ri). Então tudo vai depender da 
demanda (E7) 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quadro 28: GF E Quadro analítico do ND 3: Preceptoria e formação do residente (do contato com o 

Projeto Político Pedagógico, identificação dos objetivos de aprendizagem no cenário de prática, 

desenvolvimento desses objetivos, preocupações e cuidados com a formação do residente e perfil do 

egresso da Residência Multiprofissional) 

Unidade de contexto Unidades de Registro Categoria Subcategoria 

Não, nenhum (todas)    Não, nenhum (todas)  Não tiveram contato com 
o PPP 

 

Isso que eu ia falar, isso que eu também senti 
falta também. Assim ... não é nada 
sistematizado, pensando que a gente faz e 
acompanha. O nosso papel pensando enquanto 
enfermeiras acompanhando as residentes, é ... 
acompanhar na assistência, na prática, mas não 
tem nenhum documento norteador, a gente não 
teve contato. Com nada. Então, assim, nem 
avaliação de desempenho, de nada, de como a 
gente vai avaliar (E2) 

Isso que eu ia falar, isso que eu também 
senti falta também ... não é nada 
sistematizado, pensando que a gente faz 
e acompanha. O nosso papel pensando 
enquanto enfermeiras acompanhando as 
residentes, é ... acompanhar na 
assistência, na prática, mas não tem 
nenhum documento norteador, a gente 
não teve contato. Com nada. Então, 
assim, nem avaliação de desempenho, 
de nada, de como a gente vai avaliar (E2) 

Não tem nada 
sistematizado sobre o 
acompanhamento das 
residentes 
Não sabe nem avaliar o 
desempenho das 
residentes 

 

A gente não sabe nem a programação do curso 
de residentes... (E4) 

A gente não sabe nem a programação do 
curso de residentes... (E4) 

Desconhece a 
programação dos 
residentes 

 

A programação elas trazem, elas dão para o 
encarregado, e o que a gente tem contato é 
apenas o cronograma mensal de quais dias elas 
estarão na unidade (E2) 

A programação elas trazem, elas dão 
para o encarregado, e o que a gente tem 
contato é apenas o cronograma mensal 
de quais dias elas estarão na unidade 
(E2) 

A programação dos 
residentes é entregue ao 
encarregado da 
Enfermagem 

 

Não, porque na verdade ...o que chegou, 
assim….é... como se estivesse em dois grupos, 
entendeu? então a gente tem uma referência de 
preceptor mesmo, que assina como preceptor, 
que é o (...) , que é o encarregado, e nós 
fazemos o papel prático mas... a gente não, não 
entra...acho que... como... preceptores mesmo, 
a gente tá assim, uma figura... (E2) 

...é como se estivesse em dois grupos, 
entendeu? então a gente tem uma 
referência de preceptor mesmo, que 
assina como preceptor, ...que é o 
encarregado, e nós fazemos o papel 
prático mas a gente não, não entra...acho 
que... como... preceptores mesmo, a 
gente está assim, uma figura... (E2) 

Há uma divisão, um 
grupo oficial de 
preceptor e outro que 
fica junto ao residente 
na assistência 

 

Uma supervisão, né (E5) Uma supervisão, né (E5) Figura de supervisão (de 
estágio? Graduação?) 

 

É, pensando assim, referências, nós não somos 
... a gente, participa pensando na prática só... E 
assistencial, mas nós não somos de fato 
preceptores, nós não temos ... um documento 
de preceptoria (E2) 
 

É, pensando assim, referências, nós não 
somos ... a gente, participa pensando na 
prática só... E assistencial, mas nós não 
somos de fato preceptores, nós não 
temos ... um documento de preceptoria 
(E2) 

Não são preceptoras de 
referência oficial, não é 
documentada a 
atividade de preceptoria 
Participam da prática 
assistencial como 
preceptoras  

 

E nós entramos, a... quando a gente entrou, a 
residência já acontecia, então a gente não 
participou da elaboração...do processo de 
residência aqui (E4) 

E nós entramos, a... quando a gente 
entrou, a Residência já acontecia, então 
a gente não participou da elaboração...do 
processo de Residência aqui (E4) 

Não participou da 
elaboração da 
Residência, começou a 
trabalhar com o 
programa já em 
andamento, implantado 

 

E outra coisa que eu senti também, lá na UTI as 
residentes já chegam como R2. Como R1 elas 
passam muito pouco tempo, então eu não 
consigo ver assim essa... evolução... do início 
para o fim, como as colegas conseguem... 
avaliar (E4) 

E outra coisa que eu senti também, lá na 
UTI as residentes já chegam como R2. 
Como R1 elas passam muito pouco 
tempo, então eu não consigo ver assim 
essa... evolução... do início para o fim, 
como as colegas conseguem... avaliar 
(E4) 

Residente de 
enfermagem passa 
pouco tempo no R1 na 
unidade Neonatal, 
ficando mais tempo 
apenas no R2, o que 
dificulta observar uma 
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Unidade de contexto Unidades de Registro Categoria Subcategoria 

evolução no 
aprendizado 

Não, acho que não (E6) Não, acho que não (E6) Não teve contato com o 
PPP 

 

É, como eu disse, a gente não tem ...acesso, a 
gente não tem acesso ao cronograma. Eu sei a 
escala deles, mas eu não sei o cronograma 
deles, eu não sei o que eles precisam aprender, 
eu acho que isso ainda está muito no processo 
de construção, então assim...acaba que a gente 
vai orientando... Técnicas. Técnicas de... 
procedimentos mesmo...e... falta isso... falta... 
“no fim da residência o residente... necessita ser 
capaz de” ...eu não sei (E4) 

É, como eu disse, a gente não tem 
acesso... ao cronograma. Eu sei a escala 
deles, mas eu não sei o cronograma 
deles, eu não sei o que eles precisam 
aprender, eu acho que isso ainda está 
muito no processo de construção, então 
assim...acaba que a gente vai 
orientando... Técnicas. Técnicas de... 
procedimentos mesmo...e... falta isso... 
falta... “no fim da residência o residente... 
necessita ser capaz de” ...eu não sei (E4) 

Só tem acesso à escala 
Não tem noção dos 
objetivos 
Orienta e acompanha no 
ensino das técnicas, dos 
procedimentos, mas 
sente falta dos objetivos 

 

Mas acho que também, pensando na residência 
multiprofissional, o nosso acesso a isso … é 
zero. Então assim, o que a gente faz, 
enquanto... a nossa contribuição é muito da 
parte técnica de enfermagem, mas eu acho que 
não existe nenhuma inserção nossa, a gente 
não participa nada em relação A um trabalho 
multidisciplinar, interdisciplinar... não existe... na 
nossa atuaçãoE2) 

Mas acho que também, pensando na 
Residência Multiprofissional, o nosso 
acesso a isso é zero. Então assim, o que 
a gente faz... a nossa contribuição é 
muito da parte técnica de Enfermagem, 
mas eu acho que não existe nenhuma 
inserção nossa, a gente não participa 
nada em relação a um trabalho 
multidisciplinar, interdisciplinar... não 
existe... na nossa atuação (E2) 

Enfermeiras do cenário 
não participam do 
planejamento, 
restringem-se à 
contribuição técnica da 
atuação do enfermeiro, 
sem relação com a 
Residência 
Multiprofissional e ao 
trabalhho interdisciplinar 

 

Nenhuma reunião (E4) Nenhuma reunião (E4) Preceptoras do cenário 
não fazem ou participam 
de reuniões 

 

No caso da fisio, existe um representante da 
preceptoria. Só que, cada um que está no 
plantão acaba sendo preceptor, né...e, por ser 
plantão, a gente não tem aquela continuidade 
pra dar, por exemplo: hoje aprendeu isso, 
amanhã vai ter uma ...aula disso... que linka... é 
uma coisa com a outra então fica um pouco 
perdido (E7) 

No caso da fisio, existe um representante 
da preceptoria. Só que, cada um que está 
no plantão acaba sendo preceptor, né...e, 
por ser plantão, a gente não tem aquela 
continuidade pra dar, por exemplo: hoje 
aprendeu isso, amanhã vai ter uma 
...aula disso... que linka... é uma coisa 
com a outra então fica um pouco perdido 
(E7) 

Na fisioterapia há um 
representante da 
preceptoria, mas todos 
que estão no plantão 
acabam sendo 
preceptores e o fato de 
ser plantão não há 
continuidade entre a 
prática e a teoria 

 

Porque eu comentei, E7, é que cada um é de 
uma escola e que cada um orienta de uma 
maneira, então não tem uma uniformidade nas 
orientações. Cada enfermeira tem seu jeito de 
trabalhar. É certo ou errado? não sei. Cada um 
aprende de um jeito e vai replicando aquilo. 
Então, assim, no fim, não sei se causa mais 
confusão na residente ou se... na verdade elas 
ficam com olhar mais crítico para poder procurar 
na literatura, né, porque, não dá, porque a gente 
não tem reuniões com elas, não tem esse 
momento de diálogo…. até para fazer feedback. 
A gente não sabe o que elas acham 
...da...Residência... (E4) 

Porque eu comentei, E7, é que cada um 
é de uma escola e que cada um orienta 
de uma maneira, então não tem uma 
uniformidade nas orientações. Cada 
enfermeira tem seu jeito de trabalhar. É 
certo ou errado? não sei. Cada um 
aprende de um jeito e vai replicando 
aquilo. Então, assim, no fim, não sei se 
causa mais confusão na residente ou 
se... na verdade elas ficam com olhar 
mais crítico para poder procurar na 
literatura, né, porque, não dá, porque a 
gente não tem reuniões com elas, não 
tem esse momento de diálogo…. até para 
fazer feedback. A gente não sabe o que 
elas acham ...da...Residência... (E4) 

Enfermeiras com 
diferentes formações, 
não há padronização 
nas orientações 
Reflexão se isso é 
positivo ou negativo para 
a formação das 
residentes 
Não faz reuniões com as 
residentes, não tem 
feedback, diálogo 

 

Eu acho que a psicologia tá um pouquinho 
diferente... porque a gente tem tentado por 
exemplo: eu sou a preceptora, eu já fiz uma 
avaliação... avaliar o processo, eu acho que a 
gente sabe um pouquinho. Eu acho que a gente 
tem dois objetivos: a formação multiprofissional 
e o SUS. Então, eu acho que a gente fica com 

Eu acho que a Psicologia tá um 
pouquinho diferente... porque a gente tem 
tentado por exemplo: eu sou a 
preceptora, eu já fiz uma avaliação... 
avaliar o processo, eu acho que a gente 
sabe um pouquinho. Eu acho que a gente 
tem dois objetivos: a formação 

Percepção de que a 
Psicologia consegue 
avaliar o processo de 
aprendizagem do 
residente 
Observa dois objetivos: 
a formação 
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isso na cabeça. Ora ... a questão dos multi ...ora 
o trabalho no SUS... eu acho que a gente tem 
pouco isso, mas eu concordo, eu acho que você 
que falou, não sei quem falou ...que a gente é 
...atropelado um pouco pelas outras questões 
que a gente precisa fazer. A gente não tá 
exclusivo para isso... a psicologia está super 
defasada de profissionais, então, infelizmente, a 
assistência no dia a dia, a gente tem que 
conciliar com a residência, então a gente fica 
meio frustrado no que a gente poderia fazer. 
Mas eu acho que um pouquinho dos objetivos... 
eu acho... que eu...sinto ... assim, que tem ...um 
pouco (E6) 

multiprofissional e o SUS. Então, eu acho 
que a gente fica com isso na cabeça. Ora 
... a questão dos multi ...ora o trabalho no 
SUS... eu acho que a gente tem pouco 
isso, mas eu concordo, eu acho que você 
que falou, não sei quem falou ...que a 
gente é ...atropelado um pouco pelas 
outras questões que a gente precisa 
fazer. A gente não tá exclusivo para 
isso... a psicologia está super defasada 
de profissionais, então, infelizmente, a 
assistência no dia a dia, a gente tem que 
conciliar com a residência, então a gente 
fica meio frustrado no que a gente 
poderia fazer. Mas eu acho que um 
pouquinho dos objetivos... eu acho... que 
eu...sinto ... assim, que tem ...um pouco 
(E6) 

multiprofissional e o 
SUS 
Demanda assistencial e 
equipe defasada 
atropela/concorre com a 
dedicação para a 
Residência 
Sente-se frustrada com 
isso 

Mas eu acho que... a diferença do serviço da 
psicologia pra enfermagem, nós que estamos 
aqui, é que vocês participaram, você no caso, 
participou do processo de inclusão da 
Residência no hospital. Então você já...Você 
conhece todo o processo... ... nós caímos de 
paraquedas, na metade. Estamos tentando 
entender agora, tentando construir... 
instrumentos pra... para melhorar mesmo o 
processo, né, a gente tem bastante essa 
dificuldade (E4) 

... a diferença do serviço da Psicologia 
pra Enfermagem... é que vocês 
participaram. Você, no caso, participou 
do processo de inclusão da Residência 
no hospital. Então você já...você conhece 
todo o processo... ... nós caímos de 
paraquedas, na metade. Estamos 
tentando entender agora, tentando 
construir... instrumentos pra... para 
melhorar mesmo o processo, né, a gente 
tem bastante essa dificuldade (E4) 

Ter participado desde o 
início da Residência 
Multiprofissional 
configura uma vantagem 
As enfermeiras entraram 
no meio do processo da 
Residência caminhando, 
estão tentando construir 
instrumentos para 
melhorar o processo, 
encontrando bastante 
dificuldade  

 

Mas eu acho que também tem uma diferença aí 
também… de que ...tem aí de que... do número 
de profissionais de cada grupo né A 
Enfermagem tem o número de profissionais 
imensamente maior, só no berçário tô falando, 
tá, não estou nem falando das outras unidades 
né, imensamente maior do que psicologia, onde 
a comunicação acaba sendo mais fácil. né, eu, 
particularmente participo como coordenadora 
né, então eu estou mais envolvida nas coisas 
...né então acaba sendo discutido, tem as 
preocupações de como ...é ajustar uma 
situação ou outra, as dificuldades dos 
profissionais ...dos residentes nos diversos 
lugares, enfim...né...é... e uma coisa a gente 
tem que a gente fala desde o começo é 
justamente da questão multiprofissional, de 
como é difícil para as equipes trabalharem 
multiprofissional, como a gente vai ensinar isso 
para os residentes né, se não tem essa troca, 
se não consegue fazer uma comunicação boa 
entre os profissionais, né ...de sentar, discutir, 
de ter reuniões multiprofissionais (E1) 

Mas eu acho que também tem uma 
diferença aí também… que... do número 
de profissionais de cada grupo, né. A 
Enfermagem tem o número de 
profissionais imensamente maior, só no 
berçário estou falando, tá? não estou 
nem falando das outras unidades né, 
imensamente maior do que psicologia, 
onde a comunicação acaba sendo mais 
fácil, né. Eu, particularmente participo 
como coordenadora né, então eu estou 
mais envolvida nas coisas ...Então, acaba 
sendo discutido, tem as preocupações de 
como ...ajustar uma situação ou outra, as 
dificuldades dos profissionais, dos 
residentes nos diversos lugares... 
enfim...né...é... e uma coisa a gente tem 
que a gente fala desde o começo é 
justamente da questão multiprofissional, 
de como é difícil para as equipes 
trabalharem multiprofissional, como a 
gente vai ensinar isso para os residentes 
né, se não tem essa troca, se não 
consegue fazer uma comunicação boa 
entre os profissionais, né ...de sentar, 
discutir, de ter reuniões multiprofissionais 
(E1) 

Observação das 
diferenças de cada 
grupo profissional  
Grupo de enfermagem é 
bem mais numeroso que 
o de psicologia 
Ter participado da 
elaboração e 
coordenação na área 
facilita, há discussões 
sobre as 
preoccupações, ajustes 
necessários, dificuldade 
dos profissionais e 
residentes nos cenários 
Reconhece que não há 
o trabalho em equipe 
multiprofissional, porque 
não há troca, 
comunicação, 
discussões, reuniões 
Portanto, questiona o 
ensino do trabalho em 
equipe multiprofissional 

 

E até mesmo uma primeira apresentação. 
Quando os alunos chegam aqui para residência, 
acho que seria necessário ...é...uma 
confraternização, uma aproximação, porque 
eles chegam pra nós no berçário e não me 

E até mesmo uma primeira apresentação. 
Quando os alunos chegam aqui para 
Residência, acho que seria necessário ... 
uma confraternização, uma aproximação, 
porque eles chegam pra nós no berçário 

Sugere apresentação e 
confraternização com os 
residentes para se 
conhecerem 
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comunicam “Olha eu sou R1 R2... Estou 
começando hoje” (E4) 

e não me comunicam “Olha eu sou R1 
R2... Estou começando hoje” (E4) 

Você já conhece no cenário de prática né, não 
tem um acolhimento (E7) 

Você já conhece no cenário de prática 
né, não tem um acolhimento (E7) 

Apresentação aos 
residentes já no cenário 
de prática, sem um 
acolhimento prévio 

 

Conhece no cenário de prática! Não tem 
nenhum acolhimento, uma boas vindas, 
conhecer um pouquinho se já tem alguma 
experiência, se não tem... Então eu acho que no 
início da residência poderia ser pensado isso 
(E4) 

Conhece no cenário de prática. Não tem 
nenhum acolhimento, uma boas vindas, 
conhecer um pouquinho se já tem alguma 
experiência, se não tem... Então eu acho 
que no início da Residência poderia ser 
pensado isso (E4) 

Sugere recepcionar o 
residente, conhecer sua 
experiência prévia, para 
depois ir para o cenário 
de prática 

 

É, de novo, é...Isso também é uma diferença, 
né, porque a gente faz! (E1) 

É, de novo, é...Isso também é uma 
diferença, né, porque a gente faz! (E1) 

A Psicologia faz esse 
acolhimento 
previamente ao início do 
cenário 

 

Na fono, a gente tem esse acolhimento (E5) Na fono, a gente tem esse acolhimento 
(E5) 

A Fonoaudiologia 
também faz esse 
acolhimento 

 

A gente quando chega os novos residentes a 
gente faz um momento né, de sentar, 
conversar, tomar um café... (E1) 

A gente quando chega os novos 
residentes a gente faz um momento né, 
de sentar, conversar, tomar um café... 
(E1) 

A Psicologia faz um 
café, conversa com os 
novos residentes 

 

Mas, pensando que é residência 
multiprofissional ...Por que que o Enfermeiro 
não está inserido nesses momentos que vocês 
fazem? (E4) 

Mas, pensando que é Residência 
Multiprofissional, por que que o 
enfermeiro não está inserido nesses 
momentos que vocês fazem? (E4) 

Questionamento sobre a 
inserção do enfermeiro 
nesse acolhimento, uma 
vez que é uma 
Residência 
Multiprofissional 

 

Não, eu estou falando a psicologia faz fez isso 
com os residentes de psicologia (E1) 

Não, eu estou falando a psicologia faz fez 
isso com os residentes de psicologia (E1) 

Acolhimento apenas 
com os residentes da 
área profissional de 
Psicologia 

 

A fono também fez (E5) A fono também fez (E5) Acolhimento apenas 
com os residetes da 
área profissional de 
Fonoaudiologia 

 

Mas, nem foi multi né, foi só com os residentes 
específicos (E4) 

Mas, nem foi multi né, foi só com os 
residentes específicos (E4) 

Acolhimento não 
multidisciplinar 

 

Não, Multi teve residentes com residentes. Multi 
foi o grupo de R2 fez com o grupo de R1, né, a 
gente, profissional não participou, E aí 
justamente para a gente ter uma integração... 
os específicos fizeram com os específicos, né 
(E1) 

Não, Multi teve residentes com 
residentes. Multi foi o grupo de R2 fez 
com o grupo de R1, né, a gente, 
profissional não participou. E aí 
justamente para a gente ter uma 
integração... os específicos fizeram com 
os específicos, né (E1) 

Acolhimento 
multiprofissional os 
residentes R2 fazem 
com R1, sem os 
preceptores 

 

mas assim ...tem aquela semana inicial (E6) mas assim ...tem aquela semana inicial 
(E6) 

Referindo-se à primeira 
semana dos residentes, 
em que é feita uma 
programação para 
recepção de todos os 
residentes, médicos e 
multiprofissionais 

 

Mas ... acho que ...nos primeiros dias … 
geralmente vai o coordenador...tem aquela 
apresentação vai um representante de cada 
área, acho que isso é a falha, só vai um 

Mas acho que nos primeiros dias, 
geralmente vai o coordenador...tem 
aquela apresentação, vai um 
representante de cada área, acho que 

Nesta semana de 
recepção dos 
residentes, vai apenas 
um representante da 
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representante que seria responsável pela 
aquela categoria, apresentar um pouquinho 
...Não chama toda equipe né (E3) 

isso é a falha, só vai um representante 
que seria responsável pela aquela 
categoria, apresentar um pouquinho 
...Não chama toda equipe, né (E3) 

área, não havendo 
contato dos demais 
preceptores com os 
residentes  

e nem chega para a gente né, o que foi 
discutido (E2) 

e nem chega para a gente né, o que foi 
discutido (E2) 

Não chegam as 
informações que se 
apresentaram nas 
recepções para as 
enfermeiras 

 

Não, a equipe de fono a gente foi chamada sim, 
tá... tem uma que é a coordenadora, a ..., tem a 
Cíntia e quando elas chegaram, a gente foi 
chamada sim, para conhecer, para acolher, 
para trocar informações...(E5) 

Não, a equipe de fono a gente foi 
chamada sim, tá... tem uma que é a 
coordenadora, a ..., tem a Cíntia e 
quando elas chegaram, a gente foi 
chamada sim, para conhecer, para 
acolher, para trocar informações...(E5) 

A equipe de 
Fonoaudiologia participa 
da apresentação com 
um representante mas 
depois conheceram as 
residentes  

 

Mas aí tem uma diferença que é o tamanho da 
equipe (E1) 

Mas aí tem uma diferença que é o 
tamanho da equipe (E1) 

Facilidade em 
apresentar toda a equipe 
quando o grupo é 
pequeno 

 

É mais fácil você pegar uma equipe com 7, 8, 
do que pegar um grupo de 20 e 30, né, ainda 
mais com plantões diversos (E1) 

É mais fácil você pegar uma equipe com 
7, 8, do que pegar um grupo de 20 e 30, 
né, ainda mais com plantões diversos 
(E1) 

Compara 
numericamente as 
equipes menores e 
maiores 

 

É, e em um setor que está sempre desfalcado 
de RH (E4) 

É, e em um setor que está sempre 
desfalcado de RH (E4) 

Enfermagem sempre 
está com equipe 
desfalcada 

 

Pois é, pois é..., não que isto justifique, né eu 
acho que explica, não justifica, acho que são 
coisas até a serem ajustadas (E1) 

Pois é... não que isto justifique, né, eu 
acho que explica, não justifica, acho que 
são coisas até a serem ajustadas (E1) 

RH desfalcado explica 
alguns pontos mas não 
se justifica, pois precisa 
ser planejado este 
acolhimento aos 
residentes 

 

Mas eu fico pensando que esse número de 
profissionais acaba... pulverizando, né, você 
chega… porque eles são apresentados em 
alguns lugares, né, mas certamente muitos 
escapam, né, então, eles vão conhecer ali no 
dia a dia, quando chegam lá e aí é “oi cheguei” 
né (E1) 

Mas eu fico pensando que esse número 
de profissionais acaba... pulverizando, 
né, você chega… porque eles são 
apresentados em alguns lugares, né, mas 
certamente muitos escapam, né, então, 
eles vão conhecer ali no dia a dia, 
quando chegam lá e aí é “oi cheguei” né 
(E1) 

Mesmo com a 
apresentação nos 
grupos específicos, 
alguns profissionais 
acabam não 
participando e acabam 
conhecendo o residente 
somente no cenário 
mesmo 

 

Mas, assim...eu só queria frisar que..., a 
gente..., a gente também ainda se sente num 
processo... porque assim, a gente começou a 
fazer uma reflexão, sei lá, os primeiros 
presidentes chegaram há 4 anos... e aí a gente 
foi melhorando… então, assim, no começo... vai 
que vai, quem vai supervisionar? Vai todo 
mundo, e aí ...então assim, a gente já evoluiu 
um pouquinho ...ainda não tá... uma Brastemp, 
mas ...a gente ...antes não fazia a recepção , 
“vamos pensar?”...aí “olha, vai chegar os 
próximos”, “O que não deu certo?” Entaõ... 
como a gente tem esse tempinho, a mesma 
equipe pensando, então algumas coisinhas, a 
gente melhorou, mas ainda tem muita coisa aí... 
aquém né... (E6) 

...eu só queria frisar que...a gente 
também ainda se sente num processo... 
porque assim, a gente começou a fazer 
uma reflexão, sei lá, os primeiros 
residentes chegaram há 4 anos... e aí a 
gente foi melhorando… então, assim, no 
começo, vai que vai. Quem vai 
supervisionar? Vai todo mundo? e aí, 
assim, a gente já evoluiu um pouquinho, 
ainda não tá... uma Brastemp, mas ...a 
gente ...antes não fazia a recepção. 
“Vamos pensar?” Aí, “olha, vai chegar os 
próximos”, “O que não deu certo?” Então, 
como a gente tem esse tempinho, a 
mesma equipe pensando, então algumas 
coisinhas, a gente melhorou, mas ainda 
tem muita coisa aí... aquém né... (E6) 

Mesmo conseguindo 
fazer esse acolhimento 
com os residentes da 
Psicologia, reconhece 
que há o que melhorar 
ainda 
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E quanto ao projeto da Residência, eu vou falar 
pelo menos da área do serviço social, eu vou 
dizer que é uma falha nossa, de não 
procurarmos para ler, que é disponível! ...mas... 
no dia a dia está corrido, tem muita coisa para 
fazer, você não se aprofunda... acaba tendo as 
reuniões, participa dos... encontros de 
preceptores, você tem um pouquinho claro o 
que você quer, o seria da parte de evolução dos 
residentes, que eu li, não, mas é uma falha 
minha (risos) e eu não procurei... (E3) 

E quanto ao projeto da Residência, eu 
vou falar pelo menos da área do Serviço 
Social, eu vou dizer que é uma falha 
nossa, de não procurarmos para ler, que 
é disponível! Mas no dia a dia está 
corrido, tem muita coisa para fazer, você 
não se aprofunda. Acaba tendo as 
reuniões, participa dos encontros de 
preceptores, você tem um pouquinho 
claro o que você quer, o seria da parte de 
evolução dos residentes, que eu li, não, 
mas é uma falha minha (risos) e eu não 
procurei... (E3) 

O PPP fica disponível 
mas a participante não 
teve tempo para lê-lo 
Demanda assistencial 
atrapalha pensar a 
Residência 
participando dos 
encontros de 
preceptores, teve claro a 
evolução dos residentes 

 

Olha, eu nem sabia que tinha reunião de 
preceptores (E4) 

Olha, eu nem sabia que tinha reunião de 
preceptores (E4) 

Não sabia que existia a 
reunião de preceptores 

 

O encarregado que vai (E1) O encaregado que vai (E1) Quem vai na reunião 
dos preceptores é o 
encarregado 

 

Isso, isso que eu falei, existe uma referência... 
(E2) 

Isso, isso que eu falei, existe uma 
referência... (E2) 

O encarregado é a 
referência de preceptoria 
da Enfermagem 

 

Ele é o representante, mas que lá no dia a dia... 
somos nós que ficamos com eles (E4) 

Ele é o representante, mas que lá no dia 
a dia... somos nós que ficamos com eles 
(E4) 

Desarticulação com a 
referência e as 
preceptoras no cenário 
de Enfermagem 

 

Uma coisa que eu acho falha é que a gente 
sabe aonde eles estarão, mas a gente não sabe 
o que vai ser passado para eles. Por exemplo: 
se E4 vai ensinar a passar um cateter hoje, ela 
passa de um jeito, a E2 passa de outro. são 
escolas diferentes, cada um... não tem uma 
uniformidade...na... no ensino. Eu acho que 
deveria ter um material específico por exemplo, 
hoje vai ser passado isso... e assim, faz um 
apanhado geral do básico do que vai ser 
passado para o residente, daí todo mundo vai 
falar a mesma língua que vai passar da mesma 
forma, tentando não confrontar o profissional... 
(E7) 

Uma coisa que eu acho falha é que a 
gente sabe aonde eles estarão, mas a 
gente não sabe o que vai ser passado 
para eles. Por exemplo: se E4 vai ensinar 
a passar um cateter hoje, ela passa de 
um jeito, a E2 passa de outro. São 
escolas diferentes, cada um... não tem 
uma uniformidade... no ensino. Eu acho 
que deveria ter um material específico 
por exemplo, hoje vai ser passado isso... 
e assim, faz um apanhado geral do 
básico do que vai ser passado para o 
residente, daí todo mundo vai falar a 
mesma língua que vai passar da mesma 
forma, tentando não confrontar o 
profissional... ( E7) 

Diferentes profissionais 
ensinam diferentes 
modos de fazer 
Sugestão de ter material 
específico, com o 
planejamento para o 
ensino ao residente, a 
fim de alinhar a 
linguagem e evitar o 
confronto entre os 
profissionais 

 

Eu acho assim que isso faz parte de protocolo 
né, isso significa que aqui não tem um protocolo 
(E4) 

Eu acho assim que isso faz parte de 
protocolo né, isso significa que aqui não 
tem um protocolo (E4) 

Observação de que não 
existe protocolo 
assistencial no hospital 

 

Na verdade não tem um currículo né, será se 
essa é a palavra, mas que se tivesse um 
currículo né, das habilidades... a gente não tem 
esse currículo para ser seguido né (E6) 

Na verdade não tem um currículo né, 
será se essa é a palavra, mas que se 
tivesse um currículo né, das habilidades... 
a gente não tem esse currículo para ser 
seguido né (E6) 

Observação de que não 
há um currículo a ser 
seguido, não conhece as 
habilidades que devem 
ser desenvolvidas  

 

O que eu sei que foi proposto esse ano, no final 
do ano passado para esse ano que se 
começasse a se construir uma coisa mais 
específica pra cada área, E1, mas está ainda 
está em construção … pra ...pensando...o que 
pra cada categoria tem como objetivo do R1 
aprender, do R2, Isso foi uma das reuniões que 
eu participei ...mas ainda está nesse processo 
de construção (E3) 

O que eu sei que foi proposto esse ano, 
no final do ano passado para esse ano 
que se começasse a se construir uma 
coisa mais específica pra cada área, E1, 
mas está ainda está em construção … 
para, pensando o que para cada 
categoria tem como objetivo do R1 
aprender, do R2. Isso foi uma das 
reuniões que eu participei. Mas ainda 
está nesse processo de construção (E3) 

Em processo de 
construção no Serviço 
Social os objetivos de 
aprendizagem no R1 e 
R2 
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Foi pedido para que cada área fizesse essa 
(E1) 

Foi pedido para que cada área fizesse 
essa (E1) 

Todas as áreas devem 
fazer esse planejamento 
dos objetivos de 
aprendizagem para o R1 
e R2 

 

Nós fizemos (E6) Nós fizemos (E6) A equipe de Psicologia 
planejou 

 

E vou falar da gente, né nesse processo a gente 
teve um pouquinho, de evolução do primeiro 
para agora, muito pouco a nossa evolução ...o 
que que nós vemos, que não dá para todo 
mundo assim ….como eu falei...como passou 
naquele setor, tem que ser o profissional 
daquele setor que ele vai conhecer um 
pouquinho, mas a gente vai ter uma pessoa de 
referência daquele setor para dar supervisão. 
Ah ... como vocês falaram, “quem tá naquele 
plantão tem que assumir”. A gente tirou o “quem 
está de plantão vai assumir”. Então, na unidade 
Neonatal, nós somos em duas, mas eu faço a 
supervisão delas, elas só vão entrar em contato 
com a outra profissional, se for um horário em 
que eu não esteja, e realmente se ela precisar 
muito conversar, precisar tirar uma dúvida, 
discutir um caso! Se não ela tem que esperar 
outro dia quando eu chego, para não ficar 
confusas as orientações, que eu acho que é 
isso, cada um tem uma forma de orientar, e aí 
eu acabo vendo a evolução do começo ao fim. 
Foi uma forma que a gente tentou ver que seria 
melhor, não tava dando certo todo mundo pega 
no horário, ao mesmo tempo, que todo mundo 
pega, ninguém pega, elas ficavam muito soltas. 
então a gente tentou isso: em cada em cada 
setor tem o horário, quem vai estar mais 
próximo. só vai falar com outro se for muito 
muito necessário mesmo. senão vai esperar o 
profissional no outro dia e daí você faz a 
supervisão dos casos. Porque, a gente, nós não 
ficamos 12 horas como vocês, né a gente fica 
só seis, e elas ficam dependendo do dia, ficam 
o dia inteiro, eu já deixo algumas coisas 
encaminhadas, E aí no outro dia a gente 
discute. foi uma forma que a gente viu que 
também evoluiu um pouquinho do que tava no 
começo (E3) 

...nesse processo a gente teve um 
pouquinho, de evolução do primeiro para 
agora. Muito pouco a nossa evolução. O 
que que nós vemos, que não dá para 
todo mundo...como eu falei...como 
passou naquele setor, tem que ser o 
profissional daquele setor que ele vai 
conhecer um pouquinho, mas a gente vai 
ter uma pessoa de referência daquele 
setor para dar supervisão. Ah ... como 
vocês falaram, “quem tá naquele plantão 
tem que assumir”. A gente tirou o “quem 
está de plantão vai assumir”. Então, na 
unidade Neonatal, nós somos em duas, 
mas eu faço a supervisão delas, elas só 
vão entrar em contato com a outra 
profissional, se for um horário em que eu 
não esteja, e realmente se ela precisar 
muito conversar, precisar tirar uma 
dúvida, discutir um caso! Se não ela tem 
que esperar outro dia quando eu chego, 
para não ficar confusas as orientações, 
que eu acho que é isso, cada um tem 
uma forma de orientar, e aí eu acabo 
vendo a evolução do começo ao fim. Foi 
uma forma que a gente tentou ver que 
seria melhor, não tava dando certo todo 
mundo pega no horário, ao mesmo 
tempo, que todo mundo pega, ninguém 
pega, elas ficavam muito soltas. então a 
gente tentou isso: em cada em cada setor 
tem o horário, quem vai estar mais 
próximo. Só vai falar com outro se for 
muito muito necessário mesmo. Senão, 
vai esperar o profissional no outro dia e 
daí você faz a supervisão dos casos. 
Porque... nós não ficamos 12 horas como 
vocês, né, a gente fica só seis, e elas 
ficam dependendo do dia, ficam o dia 
inteiro. Eu já deixo algumas coisas 
encaminhadas. E aí no outro dia a gente 
discute. Foi uma forma que a gente viu 
que também evoluiu um pouquinho do 
que tava no começo (E3 

No Serviço Social houve 
uma evolução quanto 
aos preceptores de 
referência para dar a 
supervisão ao residente 
Foi dividido quem fará a 
supervisão ao residente 
para evitar confusão nas 
orientações 
Traz a problematização 
de que todos os 
preceptores estando 
como referência, fica 
diluído e desorganizado, 
deixando as residentes 
soltas 
 

 

na equipe de fono eu vejo assim, a gente... 
embora não veja o conteúdo teórico, a gente 
tenta sim traçar alguns objetivos, né. O que é 
uma R1, o que que a gente espera que uma R1 
saiba fazer. Então a gente traça isso, a gente 
começa a deixar elas no setor, deixar com bebê 
que está mais estável, menos complicadinho, a 
gente... mas todo dia, todo dia mesmo, é 
discutido os casos que elas atenderam e 

na equipe de fono eu vejo assim, a 
gente... embora não veja o conteúdo 
teórico, a gente tenta sim traçar alguns 
objetivos, né. O que é uma R1, o que que 
a gente espera que uma R1 saiba fazer. 
Então a gente traça isso, a gente começa 
a deixar elas no setor, deixar com bebê 
que está mais estável, menos 
complicadinho, a gente... mas todo dia, 

Apesar de não articular 
com o conteúdo teórico, 
na equipe de 
Fonoaudiologia são 
traçados os objetivos de 
aprendizagem para o R1 
e R2, com uma 
programação de casos 
menos complexos para 
os mais complexos 
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separado os casos que elas vão atender de 
acordo com a evolução delas (E5) 

todo dia mesmo, é discutido os casos que 
elas atenderam e separado os casos que 
elas vão atender de acordo com a 
evolução delas (E5) 

É realizada a discussão 
de casos diariamente 
em equipe 

É discutido por quem E5? (E6) 

É discutido por quem E5? (E6) 

Questiona quem discute 
os casos com os 
residentes 

 

Por todas as fonos do dia (E5) 

Por todas as fonos do dia (E5) 

A discussão dos casos é 
realizada em reunião de 
equipe das 
fonoaudiólogas de 
plantão 

 

Todas juntas, todas do dia têm esse tempo para 
discutir (E6) Todas juntas, todas do dia têm esse 

tempo para discutir (E6) 

Questiona se todas têm 
esse tempo para discutir 
juntas 

 

Tem. Todo dia. Todo dia a gente já separa os 
bebês, já é marcado que tem essa reunião, 
você às 11 horas, todas as residentes têm que 
estar na sala multi, porque a gente vai discutir 
os bebês. Todos os dias, de segunda a sexta, a 
gente tem isso. A gente já tem um cronograma 
em que R1 já vai fazer isso, R2 já pode fazer 
isso, já tem alguns passos (E5) 

Tem. Todo dia. Todo dia a gente já 
separa os bebês, já é marcado que tem 
essa reunião, você às 11 horas, todas as 
residentes têm que estar na sala multi, 
porque a gente vai discutir os bebês. 
Todos os dias, de segunda a sexta, a 
gente tem isso. A gente já tem um 
cronograma em que R1 já vai fazer isso, 
R2 já pode fazer isso, já tem alguns 
passos (E5) 

Afirma que sim, esse 
horário é previsto para 
todas participarem 
diariamente 

 

Já. Esse ano a gente está melhor, é a terceira 
turma, Se não me engano, né Cintia? Terceira? 
Segunda turma, esse ano a gente está mais 
organizado. Eu senti isso. Ano passado a gente 
sentia que era mais solto, esse ano a gente já 
traçou alguns objetivos (E5) 

Já. Esse ano a gente está melhor, é a 
terceira turma, Se não me engano, né 
Cintia? Terceira? Segunda turma, esse 
ano a gente está mais organizado. Eu 
senti isso. Ano passado a gente sentia 
que era mais solto, esse ano a gente já 
traçou alguns objetivos (E5) 

Organização ocorreu 
este ano, ano passado 
era mais solto 
Está melhor esse ano 

 

A gente desde o começo, a gente tinha aí uma 
sequência de atividades que elas tinham que 
cumprir ao longo desses dois anos. Isso foi 
melhorando ao longo do tempo, né, então, 
sempre inicia com atividades, vamos dizer, mais 
tranquilas com pacientes de abordagem mais 
fácil, em situações menos tensas. E isso ao 
longo do tempo você vai sentindo que elas 
estão mais seguras e você vai chegando, 
deixando mais sozinha, né. Essa questão de 
diferença de abordagem, também aconteceu 
com a gente né, e isso também foi sendo 
aparado ao longo do tempo. Porque a gente lá 
funciona como três preceptoras, éramos em até 
em quatro. Isso acabou dando problema, a 
gente teve que ajustar de uma melhor forma, 
para não ter diferenças muito grandes de 
abordagem. E isso também foi na conversa com 
elas. A gente ia com elas, algumas críticas que 
chegavam e a gente ia tentando entender e 
ajustar, né. Mas tem esse processo mesmo, né. 
Mas, acho que o fato de a nossa equipe ser 
uma equipe que está aqui há muito tempo, né, 
as que estão envolvidas, principalmente com a 
Residência, são profissionais da Maternidade 
há mais de 10 anos, 15 anos ... então isso ajuda 

A gente desde o começo, a gente tinha aí 
uma sequência de atividades que elas 
tinham que cumprir ao longo desses dois 
anos. Isso foi melhorando ao longo do 
tempo, né, então, sempre inicia com 
atividades, vamos dizer, mais tranquilas 
com pacientes de abordagem mais fácil, 
em situações menos tensas. E isso ao 
longo do tempo você vai sentindo que 
elas estão mais seguras e você vai 
chegando, deixando mais sozinha, né. 
Essa questão de diferença de 
abordagem, também aconteceu com a 
gente né, e isso também foi sendo 
aparado ao longo do tempo. Porque a 
gente lá funciona como três preceptoras, 
éramos em até em quatro. Isso acabou 
dando problema, a gente teve que ajustar 
de uma melhor forma, para não ter 
diferenças muito grandes de abordagem. 
E isso também foi na conversa com elas. 
A gente ia com elas, algumas críticas que 
chegavam e a gente ia tentando entender 
e ajustar, né. Mas tem esse processo 
mesmo, né. Mas, acho que o fato de a 

A equipe de Psicologia 
programa uma 
sequência de atividades 
para serem cumpridas 
ao longo dos 2 anos de 
Residência 
Multiprofissional, das 
situações mais 
tranquilas às mais 
tensas 
Conforme as residentes 
vão se sentindo mais 
seguras, vão ficando 
mais sozinhas 
A equipe de Psicologia 
também vivenciou a 
questão da diferença de 
abordagens, que foram 
ajustadas conforme 
conversado com as 
residentes 
Vantagem de a equipe 
de Psicologia ter 
bastante experiência no 
hospital, com 10, 15 
anos de trabalho 
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com que a gente tivesse um ...domínio né, do 
espaço, das atividades... maior para poder se 
organizar! e mesmo assim, a gente tem 
dificuldade, né... para ver com que as coisas... 
que a longo desses anos, cada ano a gente vai 
ajustando alguma nova coisa... para melhorar e 
perceber (E1) 

nossa equipe ser uma equipe que está 
aqui há muito tempo, né, as que estão 
envolvidas, principalmente com a 
Residência, são profissionais da 
Maternidade há mais de 10 anos, 15 
anos ... então isso ajuda com que a gente 
tivesse um domínio né, do espaço, das 
atividades maior para poder se organizar! 
e mesmo assim, a gente tem dificuldade, 
né. Para ver com que as coisas que a 
longo desses anos, cada ano a gente vai 
ajustando alguma nova coisa para 
melhorar e perceber (E1) 

A longa experiência 
auxilia quanto ao 
domínio do espaço, das 
atividades para poder se 
organizar 
Os ajustes vão sendo 
feitos a cada ano 

E vai ajustando em contato com eles! porque a 
gente faz as reuniões e eles falam “ ah, a gente 
faz supervisão, começa com 1 caso com você, 
depois é outro dia você não está, e eu discuto 
com outro e ele fala totalmente diferente. Então, 
a gente quer que quem começou continue”, por 
exemplo (E6) 
 

E vai ajustando em contato com eles! 
porque a gente faz as reuniões e eles 
falam “ ah, a gente faz supervisão, 
começa com 1 caso com você, depois é 
outro dia você não está, e eu discuto com 
outro e ele fala totalmente diferente. 
Então, a gente quer que quem começou 
continue”, por exemplo (E6) 

 

Ajustes realizados 
conforme a demanda e 
crítica dos residentes, 
como por exemplo, 
discutir o mesmo caso 
com o mesmo preceptor, 
dando continuidade 

 

e na verdade, não é que está uma certa e outra 
errada são formações diferentes. Eu acho que 
se o residente tiver interesse, ele vai procurar 
na literatura e vai traçar o jeito que ele vai 
trabalhar (E4) 

e na verdade, não é que está uma certa e 
outra errada são formações diferentes. 
Eu acho que se o residente tiver 
interesse, ele vai procurar na literatura e 
vai traçar o jeito que ele vai trabalhar (E4) 

Formações diferentes e 
abordagens diferentes, 
nao significa um “certo e 
outro errado” 
O residente pode 
pesquisar na literatura e 
escolher, traçar o jeito 
que vai trabalhar 

 

o objetivo é o mesmo, só são estratégias 
diferentes né. Eu acho que isso tem que deixar 
bem, passar isso para o residente. Cada um, na 
sua particularidade vai ter a sua estratégia, 
algum ponto... mas o objetivo é sempre o 
mesmo, né (E5) 

o objetivo é o mesmo, só são estratégias 
diferentes né. Eu acho que isso tem que 
deixar bem, passar isso para o residente. 
Cada um, na sua particularidade vai ter a 
sua estratégia, algum ponto... mas o 
objetivo é sempre o mesmo, né (E5) 

Deve ser esclarecido ao 
residente que as 
estratégias podem ser 
diferente mas o objetivo 
é o mesmo 

 

 

 

  

Então, eu acho que o que a gente espera na 
psicologia, é que ele se sinta seguro para 
abordar um familiar, ou um paciente em geral, 
porque afinal a gente tem outros setores que 
eles também vão, não com tanta assiduidade 
como na Neo, mas eles vão para outros 
setores, de outras questões também que eles 
atendem, então a gente quer que ele tenha 
essa fluência, essa facilidade de abordar, com 
raciocínio crítico, raciocínio clínico, né, de 
pensar, de entender, de fazer uma ideia de 
intervenção, de fazer um encaminhamento, de 
conversar com os profissionais, né, de ter essa, 
essa condição de circular e principalmente, 
acho que o mais importante é se sentir seguro, 
saber fazer um raciocínio clínico e saber fazer 
uma intervenção. Né. Nisso, tem que se 
relacionar bem, com o grupo multiprofissional, 
porque tem que saber falar com médico, com o 
enfermeiro, com os outros profissionais todos, 
né, porque a gente trabalha muito em circulação 

Então, eu acho que o que a gente espera 
na Psicologia, é que ele se sinta seguro 
para abordar um familiar, ou um paciente 
em geral, porque afinal a gente tem 
outros setores que eles também vão, não 
com tanta assiduidade como na Neo, 
mas eles vão para outros setores, de 
outras questões também que eles 
atendem, então a gente quer que ele 
tenha essa fluência, essa facilidade de 
abordar, com raciocínio crítico, raciocínio 
clínico, né, de pensar, de entender, de 
fazer uma ideia de intervenção, de fazer 
um encaminhamento, de conversar com 
os profissionais, né, de ter essa, essa 
condição de circular e principalmente, 
acho que o mais importante é se sentir 
seguro, saber fazer um raciocínio clínico 
e saber fazer uma intervenção. Né. 
Nisso, tem que se relacionar bem, com o 
grupo multiprofissional, porque tem que 

Sentir-se seguro para 
abordar o paciente 
Ter raciocínio crítico, 
raciocínio clínico e 
propor uma intervenção 
Saber circular na equipe 
articulando-se com 
médico e outros 
profissionais 
Ajudar o paciente a 
entender o lugar que 
está, o que isto signifia 
em sua vida 
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com outros profissionais, né, ajudar o paciente a 
entender o lugar que ele está, aí, o que que 
aquilo significa na vida dele, enfim, eu acho que 
é o esse raciocínio clínico né, que é o mais 
importante da nossa área mesmo (E1) 

saber falar com médico, com o 
enfermeiro, com os outros profissionais 
todos, né, porque a gente trabalha muito 
em circulação com outros profissionais, 
né, ajudar o paciente a entender o lugar 
que ele está, aí, o que que aquilo 
significa na vida dele, enfim, eu acho que 
é o esse raciocínio clínico né, que é o 
mais importante da nossa área mesmo 
(E1) 

Acho que aquilo, e é esse contato, é, ter esse 
contato com a rede SUS, acho que também, 
tudo isso que ela falou, mais: porque aqui, na 
verdade a gente tem uma preocupação daqui, 
por exemplo, dos encaminhamentos, “com 
quem será que eu preciso falar com outro 
equipamento que vai fazer essa continuidade, 
porque aqui é apenas uma fase”, então eu 
tenho uma noção da rede de saúde que esse 
paciente está inserido, então é tudo o que ela 
falou, mais: essa rede de que ele veio e que vai 
(ri), ele veio de algum lugar e vai (E6) 

Acho que aquilo, e é esse contato, é, ter 
esse contato com a rede SUS, acho que 
também, tudo isso que ela falou, mais: 
porque aqui, na verdade a gente tem uma 
preocupação daqui, por exemplo, dos 
encaminhamentos, “com quem será que 
eu preciso falar com outro equipamento 
que vai fazer essa continuidade, porque 
aqui é apenas uma fase”, então eu tenho 
uma noção da rede de saúde que esse 
paciente está inserido, então é tudo o que 
ela falou, mais: essa rede de que ele veio 
e que vai (ri), ele veio de algum lugar e 
vai (E6) 

Acrescenta que é 
necessário articular com 
a rede de saúde, para 
uma continuidade do 
cuidado 

 

Eu acho que não é só ter o conhecimento, mas 
fazer o contato com a rede, né, porque é bem 
rico quando isso acontece, né, quando um setor 
terciário entra em contato com atenção básica, 
atenção primária, para dar continuidade ao 
seguimento, isso eu sinto déficit disso aqui de 
neonatologia na equipe da enfermagem, né, e 
quanto ao perfil do egresso da Neonatologia, eu 
acho que na enfermagem, é, eu espero que ele 
saia com segurança nas técnicas do cuidado, e 
saia também com olhar crítico, é, de toda, de 
todo o serviço da enfermagem, né, porque a 
enfermagem vai muito além de técnicas, né, 
tem a questão do conflito, em relação às 
relações interpessoais, é ter, é, manejo né, 
saber lidar com essas situações, e com as 
faltas, né, porque o número de faltas na na 
enfermagem é muito grande, dos auxiliares, e 
saber manejar tudo isso (E4) 

Eu acho que não é só ter o 
conhecimento, mas fazer o contato com a 
rede, né, porque é bem rico quando isso 
acontece, né, quando um setor terciário 
entra em contato com atenção básica, 
atenção primária, para dar continuidade 
ao seguimento, isso eu sinto déficit disso 
aqui de Neonatologia na equipe da 
Enfermagem, né, e quanto ao perfil do 
egresso da Neonatologia, eu acho que na 
enfermagem, é, eu espero que ele saia 
com segurança nas técnicas do cuidado, 
e saia também com olhar crítico, é, de 
toda, de todo o serviço da enfermagem, 
né, porque a enfermagem vai muito além 
de técnicas, né, tem a questão do 
conflito, em relação às relações 
interpessoais, é ter, é, manejo né, saber 
lidar com essas situações, e com as 
faltas, né, porque o número de faltas na 
na enfermagem é muito grande, dos 
auxiliares, e saber manejar tudo isso (E4) 

Fazer contato com a 
rede da Atenção Básica, 
além de ter o 
conhecimento é muito 
importante 
Segurança para realizar 
as técnicas do cuidado 
Olhar crítico 
Manejo para lidar com 
conflitos e relações 
interpessoais 
Manejo para suprir as 
faltas na equipe 

 

Eu acho que eu vou muito na linha do que a 
equipe de psicologia falou, de que não é só 
clínica. Mas, o que a gente espera é que as 
profissionais que se formam, porque a maioria 
acaba sendo mulheres, tenham maturidade de 
compreender que sozinhas, o profissional de 
serviço social não vai muito longe, né, mas 
realmente compreender a importância do 
trabalho em equipe, foi o que as meninas já 
falaram. aqui a gente não consegue ter, é, acho 
que reuniões da equipe mesmo do setor, mas a 
gente tenta trabalhar o que a gente pode, de 
formiguinha em formiguinha, mas pelo menos 
esse mínimo, elas consigam, né. É, e conseguir 
compreender esse usuário como um todo, não 
só aquela pessoa que está aqui, mas 
compreender ela no seu local, na sua região, e 

Eu acho que eu vou muito na linha do 
que a equipe de psicologia falou, de que 
não é só clínica. Mas, o que a gente 
espera é que as profissionais que se 
formam, porque a maioria acaba sendo 
mulheres, tenham maturidade de 
compreender que sozinhas, o profissional 
de serviço social não vai muito longe, né, 
mas realmente compreender a 
importância do trabalho em equipe, foi o 
que as meninas já falaram. Aqui a gente 
não consegue ter, é, acho que reuniões 
da equipe mesmo do setor, mas a gente 
tenta trabalhar o que a gente pode, de 
formiguinha em formiguinha, mas pelo 
menos esse mínimo, elas consigam, né. 
É, e conseguir compreender esse usuário 

Maturidade para 
compreender que é 
necessário um trabalho 
em equipe 
Apesar de não ter as 
reuniões no setor, é 
possível compreender o 
macro da vida do 
paciente 
Já teve residentes que 
não faziam essa 
articulação, achando 
que seu próprio 
atendimento bastava 
Evolução esperada: 
conversar com o 
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compreender o macro da vida dela. Acho que 
isso para a gente é importante, mas acho que é, 
pelo menos, o mínimo que a gente tem, a gente 
consegue encaminhar do trabalho em equipe é 
para que elas também consigam. A gente já 
teve residentes que realmente se fechavam 
nelas, era o meu atendimento e o meu 
atendimento bastava. Quando você vê a 
evolução delas, acho que, conseguindo discutir 
com uma fono, com a psicóloga e conversar 
com médico, para gente já é muito válido, de 
realmente compreender que não é só um 
profissional basta. Para mim é uma evolução 
muito grande (E3) 

como um todo, não só aquela pessoa que 
está aqui, mas compreender ela no seu 
local, na sua região, e compreender o 
macro da vida dela. Acho que isso para a 
gente é importante, mas acho que é, pelo 
menos, o mínimo que a gente tem, a 
gente consegue encaminhar do trabalho 
em equipe é para que elas também 
consigam. A gente já teve residentes que 
realmente se fechavam nelas, era o meu 
atendimento e o meu atendimento 
bastava. Quando você vê a evolução 
delas, acho que, conseguindo discutir 
com uma fono, com a psicóloga e 
conversar com médico, para gente já é 
muito válido, de realmente compreender 
que não é só um profissional basta. Para 
mim é uma evolução muito grande (E3) 

médico, a fono, a 
psicóloga 

É mais ou menos isso mesmo né, a gente 
espera que essa residente e saia com um 
raciocínio clínico, né, para saber abordar cada 
caso adequadamente, que saia segura de si, 
né. E acho que é isso. é saber lidar com a 
equipe multi, discutir os casos, mais ou menos 
igual (E5) 

É mais ou menos isso mesmo né, a gente 
espera que essa residente e saia com um 
raciocínio clínico, né, para saber abordar 
cada caso adequadamente, que saia 
segura de si, né. E acho que é isso. é 
saber lidar com a equipe multi, discutir os 
casos, mais ou menos igual (E5) 

Raciocínio clínico, saber 
abordar cada caso 
adequadamente, se 
sentir segura 
Saber lidar com a equipe 
multiprofissional, discutir 
os casos 
 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Quadro 29: GF E Quadro analítico do ND 4: Trabalho em equipe na UN e na RMS 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Eu acho que assim: eu não acho que a gente 
tem “o trabalho multiprofissional”. Seria 
realmente o contato de todas as áreas, é, a 
gente não consegue ter reuniões de todas 
equipes e quando reúne, sempre falta uma 
categoria ou outra, né. Consegue reunir, mas 
nunca todos. E, é claro que, às vezes a falta 
de rh, falta de profissional contribui. Você tem 
um setor sempre superlotado, com os 
profissionais tendo que dar conta de várias 
demandas, então é a Residência, é estar na 
assistência, e outras, que acabam entrando 
ali no nosso dia a dia. E é muito difícil 
realmente parar para reunir e discutir as 
situações, né. E aí, às vezes, vou falar por 
mim, às vezes eu me sinto sobrecarregada, 
que eu não sinto que há uma troca, ou, às 
vezes eu também posso fazer isso com outra 
área, em vez de você ter uma troca, de tentar 
compreender o que é cada profissão, você 
acaba passando o que você acha que é, para 
o outro. E às vezes a gente acaba sentindo 
isso, mas a gente também pode fazer isso 
com outras áreas, você passa só. Você não 
tem uma discussão, a gente está tentando 
agora, construir agora em algumas reuniões, 
mas a discussão, vamos ver o que é cada 
um..., cada um falar o seu papel, é...acho 
que...é...pensando naquele usuário, naquela 
família, que você está atendendo... sempre 
está tentando passar para o outro (ri) é uma 
coisa que eu posso fazer muito mas é uma 
coisa que eu sinto que acontece com a minha 
categoria. Mas a gente não consegue mesmo 
ter uma reunião que reúna todos os 
profissionais, então, não tem o médico, não 
tem o fisio, ou a enfermeira que não 
consegue ir, … não consegue! porque não 
consegue parar! você vai criticar que o 
profissional está desinteressado? Não. Não 
tem profissional ...para dar cobertura na 
assistência enquanto o outro se reúna (E3) 

Eu acho que assim: eu não acho que a 
gente tem “o trabalho multiprofissional”. 
Seria realmente o contato de todas as 
áreas, é, a gente não consegue ter 
reuniões de todas equipes e quando 
reúne, sempre falta uma categoria ou 
outra, né. Consegue reunir, mas nunca 
todos. E, é claro que, às vezes a falta de 
RH, falta de profissional contribui. Você 
tem um setor sempre superlotado, com os 
profissionais tendo que dar conta de várias 
demandas, então é a Residência, é estar 
na assistência, e outras, que acabam 
entrando ali no nosso dia a dia. E é muito 
difícil realmente parar para reunir e discutir 
as situações (E3) 
às vezes eu me sinto sobrecarregada, que 
eu não sinto que há uma troca, ou, às 
vezes eu também posso fazer isso com 
outra área, em vez de você ter uma troca, 
de tentar compreender o que é cada 
profissão, você acaba passando o que 
você acha que é, para o outro. E às vezes 
a gente acaba sentindo isso, mas a gente 
também pode fazer isso com outras áreas, 
você passa só. Você não tem uma 
discussão, a gente está tentando agora, 
construir agora em algumas reuniões, mas 
a discussão, vamos ver o que é cada 
um..., cada um falar o seu papel, é...acho 
que...é...pensando naquele usuário, 
naquela família, que você está 
atendendo... sempre está tentando passar 
para o outro (E3) 
é uma coisa que eu posso fazer muito mas 
é uma coisa que eu sinto que acontece 
com a minha categoria. Mas a gente não 
consegue mesmo ter uma reunião que 
reúna todos os profissionais, então, não 
tem o médico, não tem o fisio, ou a 
enfermeira que não consegue ir, … não 
consegue! porque não consegue parar! 
você vai criticar que o profissional está 
desinteressado? Não. Não tem profissional 
...para dar cobertura na assistência 
enquanto o outro se reúna (E3) 

Não há o trabalho em 
equipe 
Entende como 
trabalho em equipe 
multiprofissional o 
contato de todas as 
áreas, por meio de 
reuniões 
A equipe não 
consegue se reunir, 
sempre falta algum 
profissional 
As equipes se veem 
com muitas 
demandas, difícil 
conciliar 
Sente-se 
sobrecarregada e 
reflete que também 
pode causar isso em 
outras áreas, quando 
vê que querem 
“passar” os casos 
Não vê intenção de 
pensar junto o caso, 
com 
corresponsabilidade 

 

Eu acho que a gente está no momento que tá 
faltando muito RH, a gente não pode deixar o 
cenário de prática para fazer a discussão, né, 
então, a gente sente essa falta né, de (E5) 

Eu acho que a gente está no momento que 
está faltando muito RH, a gente não pode 
deixar o cenário de prática para fazer a 
discussão, né, então, a gente sente essa 
falta né, de (E5) 

Justifica a falta de 
discussão pela 
demanda assistencial 

 

Aí fica picadinho, né, o olhar que a gente tem 
aquela família né, eu tenho, eu que eu atendi, 
mas eu não sei a parte da enfermeira, eu não 
sei como a fisio, eu não tenho às vezes, o 
médico. Se eu quiser eu tenho que sentar 
com eles particularmente e conversar, porque 
a gente não consegue (E3) 

Aí fica picadinho, né, o olhar que a gente 
tem aquela família né, eu tenho, eu que eu 
atendi, mas eu não sei a parte da 
enfermeira, eu não sei como a fisio, eu não 
tenho às vezes, o médico. Se eu quiser eu 
tenho que sentar com eles particularmente 
e conversar, porque a gente não consegue 
(E3) 

Assistência 
fragmentada, falta de 
discussão com outras 
áreas 
Se quiser discutir, 
conversa 
particularmente com 
as áreas 
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Não tem realmente uma periodicidade, por 
mais que exista alguns momentos, acho que 
pensando na formação, na Residência 
multiprofissional, o nosso papel pensando em 
trabalho multi, interdisciplinar, não existe. 
Acho que é bem por categoria mesmo, eu 
não consigo, eu acho que é deficiente essa 
parte, essa formação, na Residência 
Multiprofissional, pensando nas residentes 
enfermeiras, não tem nenhum momento que 
a gente faz esse trabalho com elas 
interdisciplinar (E2) 

Não tem realmente uma periodicidade, por 
mais que exista alguns momentos, acho 
que pensando na formação, na Residência 
Multiprofissional, o nosso papel pensando 
em trabalho multi, interdisciplinar, não 
existe. Acho que é bem por categoria 
mesmo, eu não consigo, eu acho que é 
deficiente essa parte, essa formação, na 
Residência Multiprofissional, pensando nas 
residentes enfermeiras, não tem nenhum 
momento que a gente faz esse trabalho 
com elas interdisciplinar (E2) 

Não há discussão 
com residentes da 
enfermagem sobre o 
trabalho 
interdisciplinar 

 

(na Unidade Neonatal, o trabalho em equipe 
é) Fragmentado, né, totalmente (E5) 

(na Unidade Neonatal, o trabalho em 
equipe é) Fragmentado, né, totalmente 
(E5) 

Identifica que o 
trabalho em equipe na 
Unidade Neonatal é 
fragmentado 

 

Então, por exemplo, assim: deveria existir 
uma visita compartilhada. Não existe. A gente 
tem até algumas propostas de, por exemplo: 
cuidados paliativos em Neonatologia, e que a 
gente conseguiria trabalhar, e seria um 
trabalho muito legal, multiprofissional. É uma 
proposta. E acho que para Residência seria 
muito rico, mas não existe. Então... (E2) 

Então, por exemplo, assim: deveria existir 
uma visita compartilhada. Não existe. A 
gente tem até algumas propostas de, por 
exemplo: cuidados paliativos em 
Neonatologia, e que a gente conseguiria 
trabalhar, e seria um trabalho muito legal, 
multiprofissional. É uma proposta. E acho 
que para Residência seria muito rico, mas 
não existe. Então... (E2) 

Sugestões para o 
trabalho em equipe: 
visita compartilhada, 
cuidados paliativos 
Potencialidade de 
riqueza para a 
Residência 
Multiprofissional 

 

Eu acho que tem até uma coisa anterior, né, 
acho que aqui a gente tem toda essa 
dificuldade, que ela tá falando, que é 
fragmentado. É, de pessoa para pessoa, de 
profissional para profissional, não consegue 
sentar, tem questão de espaço, que a gente 
não tem uma sala para fazer isso, né. Mas, 
eu acho que tem uma coisa ainda anterior, 
que na nossa formação profissional não teve 
isso. né, então acho que, tudo bem, a minha 
formação é mais antiga, mas eu vejo que os 
mais recentes, também não têm isso na sua 
graduação, de pensar no profissional inserido 
em equipes, de pensar na relação que a 
minha categoria tem com outras (E1) 

Eu acho que tem até uma coisa anterior, 
né, acho que aqui a gente tem toda essa 
dificuldade, que ela tá falando, que é 
fragmentado. É, de pessoa para pessoa, 
de profissional para profissional, não 
consegue sentar, tem questão de espaço, 
que a gente não tem uma sala para fazer 
isso, né. Mas, eu acho que tem uma coisa 
ainda anterior, que na nossa formação 
profissional não teve isso. né, então acho 
que, tudo bem, a minha formação é mais 
antiga, mas eu vejo que os mais recentes, 
também não têm isso na sua graduação, 
de pensar no profissional inserido em 
equipes, de pensar na relação que a minha 
categoria tem com outras (E1) 

Confirma que o 
trabalho é 
fragmentado, de 
pessoa para pessoa 
Identifica também a 
falta de espaço para 
as discussões 
Anterior a esta 
infraestrutura, tem a 
formação profissional 
na graduação que não 
forma o profissional 
inserido em equipes, 
no relacionamento 
entre as categorias 
profissionais 

 

De ter um olhar nesse sentido, dentro da 
graduação. O cara chega aqui, com uma 
compreensão muito específica! E ele vem 
para isso, tanto que, nas primeiras 
Residências era uma dificuldade botar os 
residentes para conversar com outro, eles 
achavam que não precisava! Que eu vim aqui 
para fazer em Psicologia! Então, eu tenho 
que aprender isso, a fazer isso. Não, pera aí, 
é Multiprofissional, vamos sentar, vamos 
discutir, vamos conversar. Então, tem uma 
coisa de graduação também, que eu acho 
que aí, é, embora a gente tenha as 
dificuldades do ambiente, da tlp, de espaço, 
de tempo, e etc e tal, mas já é uma coisa que 
para gente é secundário! Né? O mais 
importante é fazer isso, e a gente como 
profissional específico, as oportunidades que 
a gente teve de discutir com outros colegas 
de outras áreas, a gente entende muito 
melhor o caso! Né, eu vi... (E1) 

De ter um olhar nesse sentido, dentro da 
graduação. O cara chega aqui, com uma 
compreensão muito específica! E ele vem 
para isso, tanto que, nas primeiras 
Residências era uma dificuldade botar os 
residentes para conversar com outro, eles 
achavam que não precisava! Que eu vim 
aqui para fazer em Psicologia! Então, eu 
tenho que aprender isso, a fazer isso. Não, 
pera aí, é Multiprofissional, vamos sentar, 
vamos discutir, vamos conversar. Então, 
tem uma coisa de graduação também, que 
eu acho que aí, é, embora a gente tenha 
as dificuldades do ambiente, da tlp, de 
espaço, de tempo, e etc e tal, mas já é 
uma coisa que para gente é secundário! 
Né? O mais importante é fazer isso, e a 
gente como profissional específico, as 
oportunidades que a gente teve de discutir 
com outros colegas de outras áreas, a 

Olhar do residente 
para a especialidade 
Chamado do 
preceptor para a 
questão 
multiprofissional, com 
discussão, com 
interação com as 
outras áreas 
As dificuldades de 
falta de RH, espaço 
físico, tempo, tornam-
se secundárias, diante 
da visão do trabalho 
focado na 
especialidade 
Discutir o caso com 
outras especialidades 
facilita a compreensão 
do caso 
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gente entende muito melhor o caso! Né, eu 
vi... (E1) 

Nós não temos isso nem entre os 
profissionais, né, eu nunca vi ninguém, por 
exemplo, o psicólogo, o assistente social, o 
fisioterapeuta, o enfermeiro, o fono e um 
médico discutindo um caso. Eu nunca 
presenciei isso. Na prática. (E4) 

Nós não temos isso nem entre os 
profissionais, né, eu nunca vi ninguém, por 
exemplo, o psicólogo, o assistente social, o 
fisioterapeuta, o enfermeiro, o fono e um 
médico discutindo um caso. Eu nunca 
presenciei isso. Na prática. (E4) 

Nunca presenciou a 
discussão de caso em 
equipe, por isso não 
identifica a integração 
da equipe 

 

Um trabalho multiprofissional de atendimento 
(E2) 

Um trabalho multiprofissional de 
atendimento (E2) 

Nunca presenciou um 
trabalho 
multiprofissional de 
atendimento 

 

Agora, se não tem nem na prática, se a gente 
não valoriza essa atuação multiprofissional, 
porque é tudo muito fragmentado, como que 
a gente vai passar isso para uma 
Residência? (E4) 

Agora, se não tem nem na prática, se a 
gente não valoriza essa atuação 
multiprofissional, porque é tudo muito 
fragmentado, como que a gente vai passar 
isso para uma Residência? (E4) 

Questionamento 
sobre a formação do 
Residente 
Multiprofissional, uma 
vez que a atuação é 
fragmentada 

 

Que é multiprofissional (E2) Que é multiprofissional (E2) Frisa que a 
Residência é 
Multiprofissional 

 

E eu venho da Atenção Primária, que eu 
trabalhei com o NASF, muito tempo e é muito 
rico! É muito rico e todo mundo passa a falar 
a mesma língua em relação àquele paciente, 
àquele caso. Então, se nós não temos nem 
na instituição, muito menos a gente vai 
passar para a Residência (E4) 

E eu venho da Atenção Primária, que eu 
trabalhei com o NASF, muito tempo e é 
muito rico! É muito rico e todo mundo 
passa a falar a mesma língua em relação 
àquele paciente, àquele caso. Então, se 
nós não temos nem na instituição, muito 
menos a gente vai passar para a 
Residência (E4) 

Trabalhar integrado 
com a rede básica é 
rico e alinha a 
linguagem em relação 
ao paciente 
O trabalho integrado 
não existe na 
instituição, questiona 
como pode-se 
ensinar, se não se 
pratica 

 

Mas eu acho que tá tendo o movimento 
contrário mesmo. Está se propondo que os 
residentes façam isso entre si, mesmo os 
profissionais não tendo isso tão estabelecido 
(E6) 

Mas eu acho que tá tendo o movimento 
contrário mesmo. Está se propondo que os 
residentes façam isso entre si, mesmo os 
profissionais não tendo isso tão 
estabelecido (E6) 

Alusão de que tem se 
proposto o trabalho 
integrado a partir dos 
residentes 

 

Ótimo! porque vai ser muito rico (E4) Ótimo! porque vai ser muito rico (E4) Reafirma a riqueza do 
trabalho integrado 
com a rede básica 

 

Porque estão tendo atividades de propostas 
que eles falem dos casos, um fala, o outro 
fala, outro fala, o que que a gente vai fazer, 
que projeto a gente vai ter (E6) 

Porque estão tendo atividades de 
propostas que eles falem dos casos, um 
fala, o outro fala, outro fala, o que que a 
gente vai fazer, que projeto a gente vai ter 
(E6) 

Os residente fazem 
atividades para 
discussão de caso e 
projeto comum 

 

Se a fisio diz para mãe “você precisa fazer a 
inalação no nenê 3 vezes por dia” e eu sei 
que ela orientou (apontando para 
fisioterapeuta), eu vou reforçar! “Ah então 
você tá fazendo aquilo que a fisio te orientou, 
o que a fono te orientou?” Então a gente vai 
reforçando o trabalho da outra (E4) 

Se a fisio diz para mãe “você precisa fazer 
a inalação no nenê 3 vezes por dia” e eu 
sei que ela orientou (apontando para 
fisioterapeuta), eu vou reforçar! “Ah então 
você tá fazendo aquilo que a fisio te 
orientou, o que a fono te orientou?” Então 
a gente vai reforçando o trabalho da outra 
(E4) 

Compartilhando as 
orientações das 
outras áreas, a 
enfermagem pode 
ajudar a reforçar o 
trabalho com as mães 

 

Sim, se for um projeto comum, único, né... 
(E6) 

Sim, se for um projeto comum, único, né... 
(E6) 

Vantagem do trabalho 
em equipe tendo um 
projeto comum 
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Sim. Isso já acontece na atenção primária. 
Precisa ser incorporado aqui, é porque fica... 
fica bem mais fácil (E4) 

Sim. Isso já acontece na atenção primária. 
Precisa ser incorporado aqui, é porque 
fica... bem mais fácil (E4) 

Sugestão de 
incorporar no hospital 
a concepção de 
projeto comum para o 
paciente 

 

É porque, eu acho assim, vendo o hospital 
como um todo, tem lugares que esse trabalho 
multi é um pouquinho mais organizado, e tem 
lugares que é menos organizado. Nenhum 
lugar é super organizado. Tem lugares que os 
profissionais trocam entre si, mas não tem 
muita discussão de caso, tem lugares que 
está tentando. No próprio berçário 
recentemente, está tendo discussão de casos 
mas, por exemplo, eu vejo, é, eu vejo, o 
médico nunca participa! Porque é Residência 
Multiprofissional e Residência Médica. (ri) 
Então, ele já não é da equipe 
multiprofissional, tem uma cisão aí, já, de 
formação, né, porque já existia a Residência 
Médica anterior, então, é uma coisa 
separada. Então, a gente vê uns lugares mais 
organizados e outros menos, outro nada 
organizado e os residentes tentando fazer o 
que ainda os profissionais não tem 
estruturado. Então acho que eles são 
melhores, então tentando mais (E6) 

É porque, eu acho assim, vendo o hospital 
como um todo, tem lugares que esse 
trabalho multi é um pouquinho mais 
organizado, e tem lugares que é menos 
organizado. Nenhum lugar é super 
organizado. Tem lugares que os 
profissionais trocam entre si, mas não tem 
muita discussão de caso, tem lugares que 
está tentando. No próprio berçário 
recentemente, está tendo discussão de 
casos mas, por exemplo, eu vejo ... o 
médico nunca participa! Porque é 
Residência Multiprofissional e Residência 
Médica. Então, ele já não é da equipe 
multiprofissional, tem uma cisão aí, já, de 
formação, né, porque já existia a 
Residência Médica anterior, então, é uma 
coisa separada (E6) 
... Então, a gente vê uns lugares mais 
organizados e outros menos, outro nada 
organizado e os residentes tentando fazer 
o que ainda os profissionais não tem 
estruturado. Então acho que eles são 
melhores, então tentando mais (E6) 

Visão do hospital 
como um todo, tendo 
alguns locais com 
mais discussões e 
outros com menos 
discussões 
Constatação de que o 
médico não participa 
das discussões com a 
equipe 
multiprofissional 
Há cisão entre 
Residência Médica e 
Residência 
Multiprofissional, 
desde a sua 
concepção e história 
Os residentes estão 
tentando fazer algo 
que os profissionais 
não conseguiram 
estruturar 

 

É, eles estão melhores, é porque eles estão 
sendo favorecidos para isso (E1) 

É, eles estão melhores, é porque eles 
estão sendo favorecidos para isso (E1) 

Os preceptores estão 
favorecendo a 
discussão dos 
residentes 

 

Isso! Que eles (residentes) estão ajudando 
(E6) 

Isso! Que eles (residentes) estão ajudando 
(E6) 

Os residentes estão 
ajudando a estruturar 
o trabalho em equipe 
com as discussões de 
caso 

 

...que tem atividades que a E6 está falando, 
que tem essa base, a proposta é: discussões 
multidisciplinares. O grupo é feito por 
profissionais de diferentes áreas para pensar 
X situação. Que eles estão sendo 
estimulados para isso, né, mas tem 
ambientes específicos. quando vai para o 
campo ainda não é tão simples assim (E1) 

...que tem atividades que a E6 está 
falando, que tem essa base, a proposta é: 
discussões multidisciplinares. O grupo é 
feito por profissionais de diferentes áreas 
para pensar X situação. Que eles estão 
sendo estimulados para isso, né, mas tem 
ambientes específicos. Quando vai para o 
campo ainda não é tão simples assim (E1) 

Explicando a 
discussão de caso 
proposta para os 
residentes 
multidisciplinares em 
situações específicas  
Frisa que a discussão 
no campo não é tão 
simples assim 

 

porque os profissionais não tem isso ainda 
construído (E6) 

porque os profissionais não tem isso ainda 
construído (E6) 

O trabalho de 
discussão de casos 
em equipe ainda não 
está constituído 

 

Na área de serviço social, nós temos isso na 
nossa formação! Só que... você, até mesmo a 
gente quando chega, você não consegue 
desenvolver isso. Então, a nossa formação, 
não é só uma disciplina, temos várias 
disciplinas, né, sempre estimulando quanto à 
importância, e não consegue! Mesmo quando 
você tem na formação, não é desenvolvido. 
Você chega aqui, é muito, é diferente, você 
não consegue, não sei. Se você se sente 

Na área de serviço social, nós temos isso 
na nossa formação! Só que... você, até 
mesmo a gente quando chega, você não 
consegue desenvolver isso. Então, a 
nossa formação, não é só uma disciplina, 
temos várias disciplinas, né, sempre 
estimulando quanto à importância, e não 
consegue! Mesmo quando você tem na 
formação, não é desenvolvido. Você chega 
aqui, é muito, é diferente, você não 

O Serviço Social tem 
formação para o 
trabalho em equipe, 
no entanto, no 
cenário, não se 
consegue seja por 
intimidação ou 
conquista do espaço 
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intimidado, está tentando chegar no seu 
espaço, não sei, quais seriam. A gente não 
consegue fazer (E3) 

consegue, não sei. Se você se sente 
intimidado, está tentando chegar no seu 
espaço, não sei, quais seriam. A gente não 
consegue fazer (E3) 

    

Essa formação de preceptoria, eu acho que a 
gente deveria ser um pré-requisito para ser 
preceptor. Acho que teria que partir daí. (E2) 

Essa formação de preceptoria, eu acho 
que a gente deveria ser um pré-requisito 
para ser preceptor. Acho que teria que 
partir daí. (E2) 

Formação do 
preceptor 

 

Eu acho que tem essas questões estruturais 
mesmo, né, acho que a gente precisa de um 
espaço físico para fazer reunião, para as 
pessoas sentarem, para poder circular dentro 
da enfermaria, com vários profissionais, né; 
eu acho que precisa de equipe para poder 
fazer isso, eu acho que tem uma questão de 
comunicação, que elas estão falando tanto 
né, que é um dos problemas lá no berçário 
né, que o ... participa das, das coisas, né mas 
parece que não chega o suficiente para elas, 
né e eu acho que eu acho que isso são 
reuniões que faltam aí, né. Falta reunião 
porque falta pessoal, falta espaço, né porque 
tem outras faltas impedindo que a coisa flua 
do jeito ideal. Acho que ideal, ideal a gente 
nunca vai chegar não. Coisas básicas, como 
um espaço, uma sala, onde a gente possa 
marcar um dia na semana para que os 
profissionais que estão aí participar e ter 
gente, né (E1) 

Eu acho que tem essas questões 
estruturais mesmo, né, acho que a gente 
precisa de um espaço físico para fazer 
reunião, para as pessoas sentarem, para 
poder circular dentro da enfermaria, com 
vários profissionais, né; eu acho que 
precisa de equipe para poder fazer isso, eu 
acho que tem uma questão de 
comunicação, que elas estão falando tanto 
né, que é um dos problemas lá no berçário 
né, que o ... participa das, das coisas, né 
mas parece que não chega o suficiente 
para elas, né e eu acho que eu acho que 
isso são reuniões que faltam aí, né. Falta 
reunião porque falta pessoal, falta espaço, 
né porque tem outras faltas impedindo que 
a coisa flua do jeito ideal. Acho que ideal, 
ideal a gente nunca vai chegar não. Coisas 
básicas, como um espaço, uma sala, onde 
a gente possa marcar um dia na semana 
para que os profissionais que estão aí 
participar e ter gente, né (E1) 

Espaço físico 
Profissionais 
disponíveis  
Compartilhamento das 
informações, melhoria 
na comunicação da 
equipe 
Reuniões e discussão 
de caso 

 

No berçário, a questão do ... não passar, não 
é desinteresse dele... (E4) 

No berçário, a questão do ... não passar, 
não é desinteresse dele... (E4) 

Ressalva de que a 
falha na comunicação 
não é por 
desinteresse 

 

Não, ele é super interessado (E1) Não, ele é super interessado (E1) Afirma que a pessoa é 
bastante interessada 

 

Ele é uma pessoa super ativa, super 
interessada, tá junto com a gente todo 
momento, é falta de pernas mesmo, de tempo 
para conseguir fazer uma reunião, para 
colocar todas essas questões (E4) 

Ele é uma pessoa super ativa, super 
interessada, tá junto com a gente todo 
momento, é falta de pernas mesmo, de 
tempo para conseguir fazer uma reunião, 
para colocar todas essas questões (E4) 

Justifica que é falta de 
condições para fazer 
reuniões e 
compartilhar todas as 
informações 

 

Inclusive, acho que a partir do momento em 
que o ... se propôs a assumir essa atividade, 
né, de organizar os residentes no berçário de 
enfermagem, melhorou muito! Melhorou 
muito! As próprias residentes, é, sentiram 
muito mais confiança, muito mais trânsito, né, 
a partir do momento em que ele assumiu. 
Mas é isso, a comunicação é muito dificultada 
por esses problemas do dia a dia (E1) 

Inclusive, acho que a partir do momento 
em que o ... se propôs a assumir essa 
atividade, né, de organizar os residentes 
no berçário de enfermagem, melhorou 
muito! Melhorou muito! As próprias 
residentes, é, sentiram muito mais 
confiança, muito mais trânsito, né, a partir 
do momento em que ele assumiu. Mas é 
isso, a comunicação é muito dificultada por 
esses problemas do dia a dia (E1) 

Ressalta que a 
organização dos 
residentes de 
enfermagem melhorou 
após o encarregado 
assumir a referência 
na Residência 
Multiprofissional 
Confiança e trânsito: 
melhoria sentidas 
pelas residentes 

 

o setor é grande, está com superlotação, 
pouco funcionário, a gente acaba priorizando 
(a assistência) (E4) 

o setor é grande, está com superlotação, 
pouco funcionário, a gente acaba 
priorizando (a assistência) (E4) 

A assistência sempre 
é prioridade 

 

É um problema crônico, né. O berçário mais o 
que outros lugares é um problema crônico 
falta de pessoal, né. Acho se, quando chega 

É um problema crônico, né. O berçário 
mais o que outros lugares é um problema 
crônico falta de pessoal, né. Acho se, 

Problema de 
reposição de RH 
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um grupo grande, fica um, dois meses, aí 
começa tudo de novo, é uma coisa louca, né 
uma coisa louca, (ri) né, não é uma coisa que 
se resolve...(E1) 

quando chega um grupo grande, fica um, 
dois meses, aí começa tudo de novo, é 
uma coisa louca, né uma coisa louca, (ri) 
né, não é uma coisa que se resolve...(E1) 

crônico na Unidade 
Neonatal 

É verdade. Outra coisa que eu acho bem 
importante também é que as demandas 
surjam dos residentes, né e que eles não 
esperem tudo pronto, que eles corram 
também atrás do ensino, que corram atrás da 
gente, que venham com argumentos 
contrários do que a gente fala pra a gente 
discutir e todo mundo crescer, né. Então, eu 
acho que falta um pouco também, essa 
proatividade do residente. “olha aprendi 
assim, vamos discutir mais nesse caso, essa 
técnica”, é essa situação (E4) 

É verdade. Outra coisa que eu acho bem 
importante também é que as demandas 
surjam dos residentes, né e que eles não 
esperem tudo pronto, que eles corram 
também atrás do ensino, que corram atrás 
da gente, que venham com argumentos 
contrários do que a gente fala pra a gente 
discutir e todo mundo crescer, né. Então, 
eu acho que falta um pouco também, essa 
proatividade do residente. “olha aprendi 
assim, vamos discutir mais nesse caso, 
essa técnica”, é essa situação (E4) 

Expectativa de busca 
pelas discussões 
partindo do residente 
Crescimento do 
preceptor junto com o 
residente, a partir das 
discussões 

 

Eu sinto isso, é bem isso. Eles querem só 
receber, né eles acham que a gente tem que 
dar tudo pronto, que eles, né, eu não sinto, né 
(E5) 

Eu sinto isso, é bem isso. Eles querem só 
receber, né eles acham que a gente tem 
que dar tudo pronto, que eles, né, eu não 
sinto, né (E5) 

Percepção de 
passividade do 
residente no processo 
de aprendizagem 

 

tem que ter visão crítica, “é, mas eu li assim”. 
“Ah, então vamos dar mais essa parte? 
Vamos ver o que a literatura?” (E4) 

tem que ter visão crítica, “é, mas eu li 
assim”. “Ah, então vamos dar mais essa 
parte? Vamos ver o que a literatura?” (E4) 

Revisão da literatura 
dos preceptores com 
o residente 

 

mas a sensação que a gente tem é que eles 
se comportam como alunos de graduação. 
Eles não são mais alunos de graduação, eles 
são profissionais formados! Eles ainda tem 
aquele mecanismo de estudante ainda, que 
quer tudo pronto, que não, né (E5) 

mas a sensação que a gente tem é que 
eles se comportam como alunos de 
graduação. Eles não são mais alunos de 
graduação, eles são profissionais 
formados! Eles ainda tem aquele 
mecanismo de estudante ainda, que quer 
tudo pronto... (E5) 

Frisa que os 
residentes são 
profissionais formados 
e por isso espera 
proatividade e 
amadurecimento 

 

Eu vou colocar os meus residentes com 
vocês! O nosso problema é o contrário. Elas 
acharem que realmente o que elas trazem 
como bagagem é, não é “ o suficiente”, mas 
assim, é, a palavra sumiu, não é isso, “elas 
estão certas!”, que o que a gente tem aí, 
caminhado aí , é ao contrário. Não saber 
entender que somos profissionais com 
formações diferentes, formas de atuar 
diferentes, eu vejo as nossas do serviço 
social. No começo, acho que no primeiro ano, 
é essa dificuldade (E3) 

Eu vou colocar os meus residentes com 
vocês! O nosso problema é o contrário. 
Elas acharem que realmente o que elas 
trazem como bagagem é, não é “ o 
suficiente”, mas assim, é, a palavra sumiu, 
não é isso, “elas estão certas!”, que o que 
a gente tem aí, caminhado aí , é ao 
contrário. Não saber entender que somos 
profissionais com formações diferentes, 
formas de atuar diferentes, eu vejo as 
nossas do serviço social. No começo, acho 
que no primeiro ano, é essa dificuldade 
(E3) 

Residentes do Serviço 
Social são muito 
críticas, chegam no 
primeiro ano 
questionando o 
trabalho estabelecido, 
sem levar em 
consideração o 
caminho percorrido 
pelo serviço para 
chegar ao ponto em 
que está 
Prepotência de achar 
que já sabem o 
suficiente e que estão 
certas neste 
pensamento 

 

Elas são mais questionadoras (E6) Elas são mais questionadoras (E6) Perfil de residentes 
mais questionador 

 

São muito questionadoras! Mas não de uma 
forma que agrega, para ambos os lados. Elas 
vêem como a delas, “a minha formação é o 
que é a verdade, é assim que deve ser feito 
na prática” (E3) 

São muito questionadoras! Mas não de 
uma forma que agrega, para ambos os 
lados. Elas vêem como a delas, “a minha 
formação é o que é a verdade, é assim 
que deve ser feito na prática” (E3) 

Críticas ao serviço e 
supervalorização da 
formação da 
graduação do 
residente de Serviço 
Social 

 

É que ela não tem maturidade (E5) É que ela não tem maturidade (E5) Residentes não têm 
maturidade para 
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entender o lado do 
seriço 

Fonte: dados da pesquisa. 

 



 

ANEXOS 

  



ANEXOS |  318 

 

 

ANEXO I 

Carta de Anuência da Instituição Coparticipante - Carta de Anuência da Chefia 
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ANEXO II 

Carta de Anuência da Diretoria da Instituição 

 

  



ANEXOS |  320 

 

 

ANEXO III 

Parecer Consubstanciado do CEP UNIFESP 
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Pareceres Consubstanciados do CEP da Instituição Coparticipante 
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