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Resumo 

 

SIMONE, A. L. A vivência clínica hospitalar: significados para enfermeiros 
residentes em Saúde da Família. 2009. 142 f. Dissertação (Mestrado profissional 
em Ensino em Ciências da Saúde). Universidade Federal de São Paulo. São Paulo. 
 
 

 
O presente estudo teve como tema de pesquisa a vivência clínica hospitalar do 

enfermeiro na Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Trata-se de pesquisa 

qualitativa na vertente fenomenológica e almejou compreender o significado da vivência 

clínica hospitalar na formação do enfermeiro na Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família (RMSF). O estudo foi desenvolvido no curso de Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família de uma Instituição de Ensino da Cidade de São Paulo. A coleta dos dados 

utilizou a entrevista, tendo como população do estudo oito enfermeiros residentes. Busquei, 

nos discursos dos residentes suas vivências, por meio da seguinte questão norteadora: 

“Fale de sua vivência hospitalar, como ela se mostra na sua formação enquanto residente”? 

Das descrições dos sujeitos, emergiram três categorias abertas: “Aproximando a vivência 

hospitalar e a Atenção Primária à Saúde”; “Uma aprendizagem significativa”, “Vivenciando o 

cotidiano da Residência”. A vivência hospitalar é descrita como importante na formação do 

residente, pela possibilidade de aprimorar competências, dentre elas, a competência clínica. 

Dos significados atribuídos à vivência hospitalar, encontra-se a necessidade e relevância da 

vivência clínica hospitalar como parte integrante do currículo da Residência Multiprofissional 

em Saúde da Família para os enfermeiros. 

 
 
Palavras-chave: competência clínica, educação em enfermagem, internato ou 
residência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Abstract 

 
SIMONE; A. L.. Hospital clinical experience: meanings for Family Health 
resident nurses. 2009. 142 f. Dissertation (Professional Master in Health Sciences 
Teaching). São Paulo Federal University. São Paulo. 
 
 

 
The purpose of this study was to evaluate the hospital clinical experience of 

the Family Health nurse in a Multiprofessional Residency.  This qualitative research 

in phenomenological design aimed at understanding the meaning of hospital clinical 

experience in the nurse’s training in a Multiprofessional Family Health Residency.  

The study was developed in a Multiprofessional Family Health Residency course 

conducted by a teaching institution in São Paulo city.  The data collection was based 

on interviews and had as study population eight resident nurses. I investigated the 

residents’ experience according to their speeches, by making the following guiding 

question: “Talk about your hospital experience, how does it show itself in your 

training as a resident”?  Three open categories emerged from the subjects’ 

descriptions: “Causing to approach the hospital experience and the Primary Health 

Care”; “A significant learning”, ” Experiencing the day-to-day of the Residency”. The 

hospital experience is described as an important issue in the resident’s training, due 

to the possibility of improving competences, among them, the clinical competence.  

Among the meanings attributed to the hospital experience, there is the need and 

relevance of the hospital clinical experience as an integrant part of the curriculum 

vitae of the Multiprofessional Family Health Residency for the nurses.  

 
 
Keywords: clinical competence, education in nursing, internship or residency  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Resumen 

 
SIMONE; A. L. La vivencia clínica hospitalaria: significados para enfermeros 
residentes en Salud de la Familia. 2009. 142 f. Disertación (Maestría profesional 
en Enseñanza en Ciencias de la Salud). Universidad Federal de San Paulo. San 
Paulo. 
 

 
El presente estudio tuvo como tema de investigación la vivencia clínica hospitalaria 

del enfermero en la Residencia Multiprofesional en Salud de la Familia. Se trata de 

investigación cualitativa  en la vertiente fenomenológica, anheló comprender el significado 

de la vivencia clínica hospitalaria en la formación del enfermero en la Residencia 

Multiprofesional en Salud de la Familia. El estudio fue desarrollado en un curso de RMSF de 

una institución de enseñanza de la ciudad de San Pablo. 

 La colecta de los datos utilizó la entrevista, teniendo como población del estudio 

ocho enfermeros residentes. Busqué en los discursos de los residentes sus vivencias, por 

medio de la siguiente cuestión orientadora: “Hable de su vivencia hospitalaria, ¿cómo ella se 

muestra en su formación mientras residente”? De las descripciones de los sujetos, surgirán 

tres categorías abiertas: “Aproximando la vivencia hospitalaria y  la Atención Primaria a la 

Salud”; “Un aprendizaje significativo”, “Viviendo lo cotidiano de la Residencia”. La vivencia 

hospitalaria es descripta como importante en la formación del residente, por la posibilidad de 

perfeccionar competencias, entre ellas, la competencia clínica. De los significados atribuidos 

a la vivencia hospitalaria, se encuentra la necesidad y relevancia de la vivencia clínica 

hospitalaria como parte integrante del currículo de la Residencia Multiprofesional en Salud 

de la Familia para los enfermeros. 

 
 
Palabras-clave: competencia clínica, educación en enfermería, internato o residencia 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1. 1 Caminhando para a enfermagem 

 

Eleger uma temática envolve re-lembrar momentos de minha vida pessoal e o 

caminho que percorri na área de enfermagem. Nesse caminhar, incluo minhas 

vivências pessoais e profissionais, assim como preocupações, as quais se situam 

muitas vezes no contexto hospitalar. 

 

Passados dez anos encontro-me docente no curso de graduação em 

enfermagem e assumindo atividades de preceptoria em um Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família em uma Instituição de Ensino Superior, 

filantrópica na zona leste no município de São Paulo. 

 

Minha trajetória na enfermagem iniciou-se em 1994, como aluna de um curso 

profissionalizante de Técnico de Enfermagem. O interesse por esse curso partiu de 

uma necessidade pessoal de poder ajudar o outro concomitante ao desejo de obter 

qualificação e capacitação profissional.  

 

Minhas atividades laborativas iniciaram-se como técnica de enfermagem em 

uma instituição hospitalar filantrópica de grande porte localizada na região leste do 

município de São Paulo, em uma unidade de internação (clínica médica geral) com 

41 leitos. Os pacientes internados tinham como característica a dependência total 

para as atividades de vida diária, em virtude dos agravos complexos à saúde a que 

foram expostos. 

 

Esse trabalho trouxe-me contentamento por coincidir com princípios em que 

acreditava: estar com o outro e poder ajudar por meio de minha profissão. Contudo, 

minha percepção relacionada à assistência, fazia-me exercer essa profissão como 

um fazer limitado, e entendia que o universo do cuidar transpassava os 

conhecimentos que eu tinha adquirido até aquele momento. Assim, o curso de 

graduação em enfermagem tornou-se um objetivo de vida. 
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Iniciei o curso de graduação em enfermagem em 1998, em uma Universidade 

privada, na cidade de Mogi das Cruzes. Ressalto que minha formação nessa época, 

estava voltada para o modelo tecnicista e biológico, com ênfase na hospitalização do 

indivíduo, no processo terapêutico e cura, com pequeno enfoque para o Sistema 

Único de Saúde (SUS), políticas públicas de saúde e para as ações de promoção e 

prevenção. 

 

A partir de minha experiência como técnica de enfermagem no ambiente 

hospitalar, havia uma situação que me angustiava: a dificuldade de resolutividade 

das internações hospitalares em corrigir agravos e promover a educação em saúde. 

A essa angústia somava-se aos princípios biomédicos seguidos pela profissão com 

mais enfoque nas ações curativa. 

 

  Observava que os indivíduos vinham de internações repetidas, e por mais 

orientações, cuidados e procedimentos que realizássemos, não atingiam a 

conscientização e o auto cuidado para sua recuperação efetiva.  

 

Ao concluir a graduação, fui promovida à enfermeira assistencial na mesma 

Instituição, porém no período noturno. Esse momento caracterizou-se por ser de 

bastante alegria, somado às angústias e expectativas com a nova função e 

adaptação com o horário. 

 

Esse novo contexto proporcionou-me vivenciar a dinâmica de outras áreas do 

hospital, e a cada nova unidade de internação em que trabalhava minhas angústias 

e inquietações tornaram-se mais intensas devido à falta de resolutividade das 

internações em corrigir agravos. A esse período em especial, pelo número de idosos 

internados. 

 

  O grande número de pacientes idosos internados impulsionou-me a 

questionar a realidade em que essas pessoas estavam inseridas e seu reflexo nos 

processos de saúde e doença. A grande maioria, era precariamente incluída na 

sociedade, exposta a todos os tipos de vulnerabilidade, e a luta pela subsistência 

era marcante. 
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Ingressei no curso de especialização em Gerontologia e Geriatria em uma 

Universidade Pública no Município de São Paulo, com objetivo de aprofundar meus 

conhecimentos e assim prestar intervenções mais efetivas e com maior qualidade a 

essa clientela tão vulnerável nos hospitais e sociedade. 

 

Ao completar um ano como enfermeira assistencial, fui promovida à 

supervisão de enfermagem no período noturno. Naquele momento, dava-se um 

turbilhão de emoções, nas quais se mesclavam felicidade e insegurança por ser 

jovem e já ter conquistado esse patamar e por conhecer os desafios inerentes ao 

cargo.  

 

O novo desafio mostrou-se como uma oportunidade de crescimento 

profissional, experiência essa que me tirou da zona de conforto e possibilitou viver o 

novo, impulsionando-me a superar desafios, abrir novos horizontes, ir além do 

gerenciamento de uma equipe e assistência a uma determinada clientela. Na 

supervisão, era preciso lidar com outras demandas do hospital, relacionadas às 

questões operacionais de alguns setores como: segurança, lavanderia, nutrição, 

internação, fisioterapia, equipe médica, almoxarifado, somando-se a equipe de 

enfermagem e pacientes. 

 

Por serem setores complexos e ao mesmo tempo representativos de um bom 

funcionamento hospitalar, percebe-se a necessidade de ampliar conhecimentos 

sobre o assunto, ingressando assim no Curso de Especialização em Administração 

Hospitalar de uma Universidade Privada no Estado de São Paulo. 

 

Os conhecimentos adquiridos no curso ajudaram no direcionamento e 

entendimento da dinâmica hospitalar, proporcionando melhor atuação profissional.  

 

Os anos na supervisão foram marcantes e carregados de significado cada 

novo amanhecer era marcado por grande satisfação pelo dever cumprido, tendo a 

certeza de que fiz o meu melhor.  

 

Passados dois anos na supervisão, fui chamada para uma reunião com a 

gerente de enfermagem do hospital. A princípio, questionou meu interesse em 
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ensinar, investir na formação das pessoas; posteriormente dialogou sobre uma 

parceria do hospital, unidades de saúde da família e uma instituição de ensino 

superior. A proposta era para um projeto que viabilizasse a formação de recursos 

humanos para atuar na Atenção Primária à Saúde (APS), modalidade Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF), formalizando assim, o convite para 

que eu assumisse a preceptoria na área de enfermagem1.  

 

Assumir a responsabilidade de atuar na formação de pessoas, a princípio 

deixou-me bastante insegura pelo fato de que minhas experiências profissionais 

estarem ligadas à prática. Enquanto buscava uma maneira de aprimorar meus 

conhecimentos em relação ao ensino, surgiu a possibilidade de realizar o Curso de 

Especialização em Educação e Formação em Saúde em uma Faculdade no 

Município de São Paulo. 

 

 O curso possibilitou um novo olhar para minha prática, comecei a questioná-

la e percebi que meu fazer era limitado às experiências assistenciais, sendo 

necessário rever meus valores. Esse curso proporcionou reflexões sobre a trajetória 

da educação e saúde no contexto global, seus desafios e limitações; a necessidade 

de reformular conceitos, possibilitando abordagem que sejam significativas, ou seja, 

respeitando o conhecimento prévio, os aspectos socio-econômico-culturais e a 

relação da prática com a teoria.  

 

1.2 Conhecendo a residência multiprofissional em saúde da família 

 

A experiência com o ensino teve início em 2005, a partir de um convite para 

realizar atividades de preceptoria na área de enfermagem no Programa de Pós-

Graduação Lato Sensu, na modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família, desenvolvida em parceria com Ministério da Saúde, Faculdade Santa 

Marcelina e Casa de Saúde Santa Marcelina. 

 

 

                                                   
1
 O preceptor desempenha função de supervisão docente-assistencial por área de atuação ou 

especialidade profissional, exercendo atividades de organização do processo de aprendizagem e de 
orientação técnica aos residentes (BRASIL, 2006). 



Introdução 

 

 

19 

A residência define como objetivo capacitar os profissionais a perceberem a 

multicausalidade dos processos mórbidos, sejam físicos, mentais ou sociais, tanto 

individuais como coletivos, contextualizando sempre o indivíduo em seu meio 

ambiente. 

  

A Residência Multiprofissional em Saúde foi regulamentada pela Lei nº 

11.129, sancionada pelo presidente da República em 30 de julho de 2005 que 

instituiu a Residência em área Profissional da Saúde. No âmbito do Ministério da 

Educação, tem-se a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. 

De acordo com essa lei, devem ser priorizadas as áreas de formação necessárias 

para atender o Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2005). 

 

A regulamentação dessa lei deu-se com a edição da Portaria Interministerial 

nº 2.117, de 03 de novembro de 2005, que garante a construção conjunta dos 

Ministérios da Educação e da Saúde para o processo de certificação dos programas 

a serem criados e daqueles que já funcionam. Esse trabalho tem fundamento 

também na portaria nº 2.118, da mesma data, que institui a cooperação entre o 

Ministério da Educação e o Ministério da Saúde para a formação de recursos 

humanos na área da saúde (BRASIL, 2007). 

  

Essa portaria regulamenta também o artigo nº 200 da Constituição Federal, 

segundo o qual cabe ao SUS a ordenação de recursos humanos na área da saúde 

(BRASIL, 2005). 

 

Recente portaria interministerial nº 45, de janeiro de 2007, dispõe sobre a 

Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da 

Saúde e institui a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

(CNRMS). 

 

Essa portaria define que a Residência Multiprofissional em Saúde e a 

Residência em Área Profissional da Saúde constituem o ensino de Pós- Graduação 

Lato Sensu, destinada às profissões que se relacionam com a saúde, sob a forma 

de curso de especialização, caracterizado por ensino em serviço, sob a orientação 

de profissionais, com carga horária entre 40 e 60 horas semanais. 
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Os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em 

Área Profissional da Saúde são desenvolvidos em parceria entre gestores e 

instituições formadoras em áreas justificadas pela realidade local.  

 

Abrange as seguintes profissões: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonaudiologia, Medicina, Veterinária, 

Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. 

 

Os Programas de Residência são orientados pelos princípios e diretrizes do 

SUS, a partir das necessidades e realidades locais e regionais, contemplando os 

seguintes eixos norteadores: Cenários de educação em serviço representativos da 

realidade socio-epidemiológica do País; Concepção ampliada de saúde que respeite 

a diversidade e considere o sujeito enquanto ator social responsável por seu 

processo de vida, inserido num ambiente social, político e cultural; Estratégias 

pedagógicas capazes de utilizar e promover cenários de aprendizagem configurada 

em itinerário de linhas de cuidado de forma a garantir a formação integral e 

interdisciplinar; Integração ensino-serviço-comunidade por intermédio de parcerias 

dos programas com gestores, trabalhadores e usuários, promovendo articulação 

entre ensino, serviço e gestão; Integralidade que contemple todos os níveis da 

Atenção à Saúde e à Gestão do Sistema (BRASIL, 2006). 

 

É importante ressaltar que a criação dessa portaria não significou uniformidade 

dos programas de residência. Realizados em vários estados brasileiros, 

apresentaram abordagens, estruturas, categorias profissionais e cargas horárias 

diversas, mesmo porque, cada residência foi fomentada respondendo às 

necessidades e anseios locais (BRASIL, 2005). 

 

Segundo levantamento realizado pela Secretaria de Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde - SGTES e a Diretoria Executiva de Gestão do Ensino Superior 

DEGES, os programas de Residências Multiprofissionais em Saúde, financiados 

pelo Ministério da Saúde, estão presentes na região Norte (Rondônia), Nordeste 

(Bahia, Maranhão, Pernambuco, Sergipe), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina) e Sudeste (Minas Gerais, São Paulo) (BRASIL, 2006). 
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O número de vagas para as Residências multiprofissionais variam entre três a 

dez categorias profissionais, sendo o mínimo composto por três profissões 

(enfermagem, odontologia e farmácia) em Rondônia e o máximo de dez 

desenvolvidas em São Paulo (BRASIL, 2006). 

 

A Residência Multiprofissional em Saúde tem como uma de suas principais 

finalidades a formação de profissionais de saúde para à Atenção Primária à Saúde 

no SUS, na Estratégia Saúde da Família. 

  

A regulamentação da Residência Multiprofissional pelos Ministérios da Saúde 

e da Educação efetivada como modalidade de formação em serviço, pós-graduação 

lato sensu é fundamental no preparo de profissionais qualificados para a atenção à 

saúde da população brasileira e para a reorganização do processo de trabalho em 

saúde na direção dos princípios e diretrizes constitucionais do SUS (PIERANTONI, 

2005). 

 

A atual regulamentação dá suporte a espaços já existentes de educação no 

trabalho e reconhece a importância de qualificar todas as profissões da saúde.  

 

A estratégia da Residência Multiprofissional em Saúde da Família vem 

contribuindo para a qualificação dos profissionais do SUS, especialmente em 

relação à Atenção Primária à Saúde. 

 

Gattás (2006) discorre sobre o assunto e fala da prioridade da formação de 

recursos para o SUS, exigindo do profissional melhor preparo, para que entenda os 

determinantes econômicos e sociais do processo saúde-doença, voltados para os 

aspectos de promoção e prevenção de doença, consciente do seu papel social e 

transformador. 

 

Dessa maneira, faz-se necessário o desenvolvimento de um processo 

educacional permanente, integrando o ensino com serviços, voltando-se à criação 

de novos valores, trabalhando mais com a saúde do que com a doença, permeando 

ações integrais, coletivas e sociais, não centrando somente nas ações hospitalares, 

curativas e individuais e que acima de tudo, assumam tais procedimentos por meio 
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de uma equipe multiprofissional (CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, 2005). 

 

Essa residência desenvolveu suas ações na zona leste do Município de São 

Paulo que, segundo estimativa da Prefeitura da Cidade de São Paulo (2007), possui 

cerca de 10.899.560 habitantes, sendo administrada por 10 subprefeituras, 

compreendendo as regiões de Aricanduva, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, 

Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, Mooca, Penha, São Mateus e São Miguel 

Paulista (SÃO PAULO, 2007). 

 

Dentre essas regiões, a Residência Multiprofissional em Saúde da Família 

esteve presente na Cidade Tiradentes, Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera e São 

Miguel Paulista, absorvendo 90 profissionais de dez categorias, com no máximo dois 

anos de formação em nível superior na área da Saúde e Serviço Social.  

 

As dez categorias profissionais que integraram o programa foram: 

enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia, 

psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Os 90 residentes foram divididos em 

16 grupos com cinco e seis componentes, mesclando-se as categorias para serem 

inseridas em 16 equipes de saúde da família, tendo cada uma, dessas mini-equipes 

um enfermeiro residente e na maioria, pelo menos um odontólogo.  

 

A carga horária era de 5.520 horas/aula e de 60 horas semanais, com 

duração de dois anos, onde se priorizaram as atividades na Atenção Primária à 

Saúde. 

 

Os residentes foram supervisionados por preceptores da sua categoria 

profissional, de território que fazem o acompanhamento da equipe multiprofissional 

nas unidades, além dos tutores de área onde são pactuadas as ações específicas e 

interdisciplinares. Partindo do pressuposto das Diretrizes do Conselho Nacional de 

Residência Médica, cada grupo de seis residentes teve a supervisão de um 

preceptor denominado de Preceptor de Categoria. Baseado na metodologia adotada 

que implica formação em serviço numa perspectiva multiprofissional, cada mini-

equipe foi monitorada por um preceptor denominado Preceptor de área. Por sua vez, 

as mini-equipes estavam vinculadas a uma Equipe de Saúde da Família dos quais 
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três profissionais dessa equipe, configuravam-se Tutores – médico, enfermeiro e 

odontólogo (CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, 2005). 

 

As funções de preceptoria e tutoria foram definidas pela Portaria n º 1.111 de 

05 de julho de 2005. O preceptor desempenha função de supervisão docente-

assistencial por área de atuação ou especialidade profissional, exercendo atividades 

de organização do processo de aprendizagem e de orientação técnica aos 

residentes. Já o tutor tem a função de supervisão docente-assistencial no campo de 

aprendizagem profissional da área da saúde, ou seja, deve pertencer à equipe local 

de assistência, acompanhando diariamente todas as atividades desenvolvidas pelos 

residentes, independentemente da categoria profissional à qual pertencem. 

 

Para que não ocorresse sobreposição de tarefas, foi prevista a atuação dos 

preceptores e tutores. Assim, a atribuição do Preceptor de Categoria era a de 

acompanhamento do processo de trabalho do residente, bem como treinamento em 

serviço. Para o Preceptor de Área, sua atribuição era a de acompanhar a equipe 

multiprofissional, bem como suas atividades desenvolvidas com esse enfoque. Por 

sua vez, o Tutor assumiu o acompanhamento diário, a fim de ampliar a visão do 

educando, voltada para oportunizar a análise de possibilidade de aplicação prática 

do saber conquistado (CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, 2005). 

 

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família, por ser considerada 

formação em serviço, contemplou uma carga horária de 60 horas divididas para 

atuação prática (específica e multiprofissional) em Unidades de Saúde de Família e 

aulas teóricas com abordagens específicas e multiprofissionais. Os princípios 

teóricos que dão sustentação à abordagem multiprofissional foram discutidos por 

todos os preceptores e resultaram num conjunto de temas a serem discutidos, 

relacionados à Saúde Pública, com ênfase à Atenção Primária à Saúde.   

 

A escolha da metodologia do programa fundamentou-se na aplicação de três 

diferentes vivências educacionais: 1)Aulas teóricas com metodologia expositiva 

dialogada. 2) Problematização: discussão de problemas existentes nos cenários. 3) 

PBL (Problem-Based Learning), no qual problemas eram construídos e discutidos 

com os residentes.  
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Dentre as metodologias citadas, elegemos o PBL como estratégia de ensino e 

aprendizagem, devido a sua proposta de trabalhar em grupo e por propiciar 

envolvimento do aluno. Os preceptores foram orientados quanto ao método para 

assumir a tutoria. Os problemas foram construídos pautados em uma abordagem 

multiprofissional com vistas à Atenção Primária à Saúde. As sessões tutoriais eram 

desenvolvidas em pequenos grupos multiprofissionais. O problema era apresentado 

e após um momento de “Brain Storm” o grupo decidia os objetivos de aprendizado. 

Na sessão seguinte, após busca na literatura, o grupo traçava estratégias de 

resolução do problema, com mediação do tutor. Os objetivos não contemplados 

somavam-se a um novo problema. Na avaliação, era considerada a auto-avaliação, 

avaliação do grupo e o alcance dos objetivos (CASA DE SAÚDE SANTA 

MARCELINA, 2005). 

 

Os conceitos teóricos ficaram a cargo do preceptor de categoria que, por sua 

vez tinha de elencar temas relevantes a sua categoria e que tivessem relação com o 

contexto de inserção dos residentes. 

 

As atividades dentro do âmbito hospitalar também foram preconizadas para 

os enfermeiros e médicos, porém com carga horária menor.  

 

A proposta da Residência procura atingir os objetivos do programa 

determinados como direcionadores para a Residência Multiprofissional em Saúde, 

sendo eles: qualificar o processo de trabalho; trabalhar em equipe envolvendo 

diversas profissões, com campo de conhecimento, formas e reconhecimento 

profissional e social próprios; integração ensino, assistência e pesquisa em 

diferentes cenários e objetivando o fortalecimento do SUS (PIERANTONI, 2005). 

 

1.2.1 O SUS e a Estratégia Saúde da Família 

 

O Sistema Único de Saúde foi instituído no Brasil por meio da Constituição de 

1988, incorporando princípios éticos doutrinários a universalidade, integralidade e a 

equidade, ancorados pelo movimento da Reforma Sanitária e expressos na VIII 

Conferência Nacional de Saúde 1986. Sendo organizado sob a forma de redes de 

serviço descentralizado, regionalizado e hierarquizado, visando atender com 
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resolutividade as necessidades de saúde da população (BRASIL, 1990). 

 

Os princípios éticos doutrinários são: universalidade visa garantir o acesso 

aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência sem discriminação; 

integralidade de assistência, garantia da assistência em todos os níveis de atenção 

do sistema de saúde em nível nacional e consideração da saúde como processo 

dinâmico que exige atenção sobres as diferentes dimensões de necessidades (bio-

psíquica e social) do ser humano; equidade dispõem recursos para o 

restabelecimento do equilíbrio saúde-doença na proporção da necessidade, e para 

aqueles em situação de maior vulnerabilidade e riscos de agravos à saúde 

(BRASIL,1990). 

 

As diretrizes organizativas do SUS visão imprimir racionalidade no processo 

de organização e na assistência às necessidades dos cidadãos sendo elas: 

descentralização com ênfase na municipalização da gestão, de modo que os 

municípios se constituam responsáveis diretos pela organização de seu sistema 

local de saúde; regionalização que propõe a organização entre municípios por meio 

prioritariamente da elaboração de um Plano de Desenvolvimento Regional e da 

Pactuação Programada e Integrada dos recursos e capacidade instalada nos 

municípios circunscritos em um módulo assistencial, de modo que esteja 

assegurado o acesso aos diferentes níveis de atenção e a resolução das diferentes 

complexidades; hierarquização, essa diretriz visa estabelecer um fluxo ordenado dos 

usuários no sistema de saúde e a organização da rede, com base na alocação de 

arsenal tecnológico diferenciado, de acordo com o nível de atenção no qual o 

equipamento de saúde está inserido (BRASIL, 1990). 

 

O processo de consolidação do SUS visa reduzir a lacuna ainda presente 

entre os direitos garantidos pela lei, que postula “a saúde e um direito de todos e 

dever do Estado” e a capacidade de oferecer serviços de saúde a população.  

Ancorado no direito universal a saúde e priorizando a Atenção Básica, passou a 

requerer um modelo de saúde integral e resolutivo em todos os níveis de atenção. 

 

Em busca da efetivação do SUS houve segundo Machado et al (2007) 

diversas iniciativas por parte do Ministério da Saúde para produzir mudanças no 
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processo organizativo dos serviços de saúde objetivando assegurar e concretizar as 

conquistas sociais e legais do SUS. Porém a grande maioria dos projetos foram 

pontuais e pouco significativos até a idealização do Programa Saúde da Família. 

 

Foi por meio do programa de residência que passei a conhecer melhor o 

Programa Saúde da Família, configurado como Estratégia para operacionalizar as 

redes de atenção básica e reorganizar o modelo assistencial, estruturado a partir do 

fortalecimento da atenção à saúde, dando ênfase na integralidade da assistência.  

 

Andrade et al (2006, p.804) conceitua a Estratégia Saúde da Família como 

“um modelo de atenção primária, operacionalizado mediante estratégias/ações 

preventivas, promocionais, de recuperação, reabilitação e cuidados paliativos das 

equipes de saúde da família, comprometidas com a integralidade da assistência à 

saúde, focado na unidade familiar e consistente com o contexto socioeconômico, 

cultural e epidemiológico da comunidade em que está inserido.” 

 

A implantação do Programa Saúde da Família, a partir de 1996, na zona leste 

do Município de São Paulo, foi resultado de parceria entre a Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo e a Casa de Saúde Santa Marcelina. Essa parceria se 

estabeleceu porque naquela época, a Secretaria Municipal de Saúde não havia 

ainda implantado o Sistema Único de Saúde, tendo optado pela implantação de um 

modelo cooperativo de assistência médica, denominado Plano de Assistência à 

Saúde (PAS), contrariando as recomendações do Ministério da Saúde (CASA DE 

SAÚDE SANTA MARCELINA, 2005). 

 

Na Estratégia Saúde da Família, o indivíduo é visto como sujeito integrado à 

família, fortalecendo o vínculo dos profissionais, serviços e a comunidade. Almeja-se 

ampliar a capacidade do indivíduo de transformar a realidade social e política em 

que está inserido, fortalecendo dessa maneira os saberes socialmente construídos 

na prática comunitária.  

 

 Abandona-se a ideia de educação bancária que, segundo o pensamento 

Freiriano (1996), é aquela que o sujeito recebe passivamente os conhecimentos dos 

ensinantes, não tendo a oportunidade de se inserir e transformar a realidade em que 
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está atuando. 

 

As ações da equipe nuclear, são direcionadas a partir do Documento 

Norteador que define as responsabilidades da rede de apoio à implantação da 

Estratégia Saúde da Família. O documento visa contribuir no processo de 

organização e desenvolvimento da Atenção Básica à Saúde e, simultaneamente, 

apontar um eixo orientador, reafirmando os princípios do SUS. 

 

A equipe nuclear é considerada a equipe mínima dentro de uma equipe da 

Estratégia Saúde da Família, que é composta por médico generalista, enfermeiro, 

auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). 

 

O documento norteador estabelece como responsabilidade da enfermeira: 

planejar, organizar, coordenar, acompanhar, executar e avaliar as ações de 

assistência de enfermagem ao indivíduo e à família; planejar e executar os cuidados 

diretos de enfermagem ao usuário; planejar e realizar visita domiciliar; prestar 

assistência direta aos usuários nas diferentes fases do ciclo de vida e às famílias por 

meio da consulta de enfermagem, com foco na prevenção, promoção e assistência 

aos agravos à saúde. 

 

1.2.2 Modelo hospitalar na Residência Multiprofissional em Saúde da Família 

 

O enfermeiro desde a implantação do Programa Saúde da Família em São 

Paulo faz parte da equipe nuclear e vem desde então assumindo atividades de sua 

competência e de outros profissionais em virtude da ausência desses profissionais 

inseridos no serviço. A residência nos fez repensar sobre nosso papel em trabalhar 

a multiprofissionalidade sem deixar de lado a especificidade da profissão. 

 

Dentre os programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 

existentes no Brasil a maioria privilegia a vivência hospitalar para enfermeiros, o que 

difere é a maneira como são estruturados (BRASIL, 2006). 

 

Na Residência Multiprofissional em Saúde da Família desenvolvida em 

parceria com Ministério da Saúde, Faculdade Santa Marcelina e Casa de Saúde 
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Santa Marcelina, a inserção da enfermagem estruturou-se a partir das exigências 

para programas de residências credenciadas, da dimensão teórico-prática da 

enfermagem, num contexto multiprofissional com a perspectiva de colaboração e 

compartilhamento de saberes e práticas. 

 

Priorizaram-se as atividades na Atenção Primária à Saúde no cenário da 

Estratégia Saúde da Família com o mínimo de horas em ambiente hospitalar, 

intercalando um mês na unidade/hospital. Essa dinâmica ocorreu somente no 

primeiro ano, com objetivo de inserir o profissional enfermeiro nas atividades diárias 

da Estratégia Saúde da Família, sendo muitas delas contextualizadas no hospital. 

 

O Hospital Santa Marcelina é a principal referência da saúde na zona leste do 

Município, sendo equiparado aos maiores centros médicos do país, atendendo 

diariamente cerca de 3.000 pessoas, contando com modernos equipamentos e um 

quadro de profissionais altamente qualificados (CASA DE SAÚDE SANTA 

MARCELINA, 2005). 

  

Com uma capacidade operacional aproximada de 800 leitos vem realizando 

mensalmente cerca de 30.000 atendimentos de pronto-socorro, 48.000 

atendimentos ambulatoriais, 3.400 internações hospitalares, 1.350 cirurgias e 

196.000 procedimentos diagnósticos (CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, 

2005). 

 

 O Hospital Santa Marcelina, desde 1979, mantém o Programa de Residência 

Médica (PRM) com o objetivo de preparar os futuros profissionais. São mais de 35 

programas de Residência Médica e Aprimoramento em diversas áreas 

(ASSOCIAÇÃO SANTA MARCELINA, 1996). 

 

As competências foram elaboradas para o trabalho na atenção básica frente 

às fases do ciclo da vida organizadas em momentos teóricos, participativos e 

reflexivos, desenvolvidos na prática e evidenciados por meio de avaliações 

permanentes.  
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As diretrizes para a elaboração de competências sustentam-se no Projeto 

Político Pedagógico da Residência que almeja a formação do Residente em Saúde 

da Família, crítico e reflexivo com competência técnico-científico-ético-legal-político-

social-educativa, capaz de: ler a realidade, diagnosticar a situação, estabelecer 

prioridades e intervir com competência (CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, 

2005). 

 

Alves e Silva (2005) indicam que a inserção em ambiente hospitalar objetivou 

o exercício do julgamento clínico, promovendo uma vivência clínica e reflexiva dos 

agravos à saúde correlacionados com o perfil epidemiológico da Atenção Primária a 

Saúde no cenário da Estratégia Saúde da Família. 

 

Partindo do pressuposto de que a Atenção Primária à Saúde é responsável 

pela identificação, encaminhamento e acompanhamento dos agravos após alta 

hospitalar, acredita-se que vivenciar a assistência no período hospitalar proporciona 

aos residentes uma melhor compreensão dos agravos e o desenvolvimento de 

competências principalmente o julgamento clínico.  

 

A base para tomada de decisões da enfermagem é o julgamento clínico, que 

consiste em um processo mental norteado pelos princípios da ciência e determinado 

pelo conhecimento, experiência, percepção e intuição do enfermeiro que procura 

fazer julgamentos com base em evidências, o qual leva ao diagnóstico de 

enfermagem (LIMA et al, 2006). 

 

A North American Nursing Diagnosis Association reforça esse conceito ao 

abordar o diagnóstico de enfermagem como sendo um: 

  

 (...) julgamento sobre as respostas do indivíduo, família ou da 

comunidade aos problemas de saúde e processos vitais. Um 

diagnóstico de enfermagem proporciona base para a seleção de 

intervenções de enfermagem para atingir resultados pelos quais a 

enfermeira é responsável (MICHEL, 2002). 
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O diagnóstico de enfermagem é parte integrante do processo de enfermagem, 

é uma determinação estabelecida pela Lei do Exercício Profissional da Enfermagem 

7498/86, em que o enfermeiro incumbe-se privativamente da implantação, 

planejamento, organização, execução e avaliação do processo de enfermagem, que 

compreende basicamente as seguintes etapas: Histórico de enfermagem, Exame 

físico, Diagnóstico de enfermagem, Prescrição de enfermagem e Evolução de 

enfermagem.  

 

As unidades hospitalares para atuação dos residentes foram determinadas a 

partir do perfil profissiográfico, perfil epidemiológico prevalente nas áreas da 

Estratégia Saúde da Família, dos dados de mortalidade e das principais causas de 

internações hospitalares. 

 

A partir do perfil epidemiológico, elencamos as seguintes clínicas para 

atuação do residente enfermeiro: clínica médica, cardiologia e pneumologia, 

vascular, moléstia infecto-contagiosa, centro obstétrico, maternidade, ginecologia e 

pronto-socorro adulto e infantil. 

 

O residente da Residência Multiprofissional em Saúde da Família agrega 

conhecimentos, habilidades e atitudes próprias a serem utilizadas na promoção, 

proteção e recuperação da saúde, exercidas por trabalhadores de formações 

diferenciadas. Sua ação dá-se em equipe multiprofissional e interdisciplinar (CASA 

DE SAÚDE SANTA MARCELINA, 2005). 

 

O perfil epidemiológico do nosso país é caracterizado principalmente pela 

presença ostensiva, desde doenças controláveis, como as doenças comuns da 

infância, até as doenças de países desenvolvidos como a diabetes, as doenças 

cardiovasculares, os acidentes vasculares cerebrais e, por fim, a AIDS (CASA DE 

SAÚDE SANTA MARCELINA, 2005). 

 

O aumento das doenças cronico-degenerativas presentes nas sociedades 

industrializadas ocorre juntamente com o aumento das doenças decorrentes de 

condições sanitárias inadequadas, somados aos índices de mobi-mortalidade por 

causas externas, chamando atenção os acidentes de trânsito, de trabalho e aqueles 
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decorrentes da violência (CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, 2005). 

 

Segundo dados da Coordenadoria Regional de Saúde do Município de São 

Paulo, a zona leste tem aproximadamente 2.432.930 habitantes, sendo a terceira 

região mais populosa do município de São Paulo. Os dados de mortalidade indicam 

que as doenças isquêmicas do coração, cérebro-vascular e pneumonia estão 

respectivamente em primeira, segunda e terceira causa de morte em todo o 

município (SÃO PAULO, 2004). 

 

A região dispõe de três hospitais municipais, seis hospitais públicos e oito 

hospitais que atendem ao SUS. Em relação à Estratégia Saúde da Família, tem 

cobertura de 22.7% da população, segunda maior cobertura do município, perde 

somente para a região Sul com cobertura de 37.9%, porém com um número maior 

de habitantes de 2.441.285 (SÃO PAULO, 2004). 

 

A limitada cobertura da Estratégia Saúde da Família e os dados de 

mortalidade e morbidade indicam a necessidade de investimento na Atenção 

Primária à Saúde, dentre eles a formação de recursos humanos capazes de intervir 

não só na prevenção e promoção, mas que consigam realizar o julgamento clínico 

na identificação de agravos e seus devidos encaminhamentos, diminuindo dessa 

maneira os custos com as internações e sequelas, promovendo assim, qualidade de 

vida. 

 

           De acordo com Peixoto et al (2004), as causas mais frequentes de 

internações na população de 20 a 59 anos em 2001 foram nessa ordem: pneumonia, 

doenças infecciosas intestinais e insuficiência cardíaca. Na população idosa, as 

principais causas foram insuficiência cardíaca, bronquite/enfisema e outras doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas e pneumonia. 

 

         Os maiores gastos do SUS no ano de 2001 em internações hospitalares de 

adultos na faixa de 20 a 59 anos de idade foram com doenças isquêmicas do 

coração (R$-121 milhões), seguidos daqueles com insuficiência cardíaca (R$64 

milhões) e com pneumonia (R$-46 milhões). Entre os idosos, os gastos mais 

expressivos foram para doenças isquêmicas do coração (R$-147 milhões), 
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insuficiência cardíaca (R$-133 milhões) e bronquite/enfisema e outras doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas (R$-74 bilhões) (PEIXOTO et al, 2004). 

 

Peixoto et al (2004), ao falarem do custo das internações hospitalares e suas 

causas, apontam para o papel da prevenção e promoção para mudar esses 

indicadores, sendo as causas de internação decorrentes de doenças crônicas 

degenerativas relacionadas muitas vezes aos hábitos e estilo de vida. Dentre eles, 

podemos citar: fumo, sedentarismo, sobrepeso, que acarretam, dentre inúmeras 

doenças, a hipertensão e diabetes, as quais, por sua vez, se não ocorrerem 

mudanças significativas nos hábitos e estilo de vida, ocasionarão os agravos à 

saúde, sendo esses os que elevam os dados de morbimortalidade e representam os 

maiores custos para o Sistema Único de Saúde.  

 

1.2.3 Vivenciando o cotidiano hospitalar na Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família 

 

A inserção do enfermeiro residente em ambiente hospitalar foi bastante difícil, 

pois apesar da bagagem teórica, era notável a dificuldade de relacionar os 

conteúdos aprendidos com a realidade apresentada. Conseguiam descrever os 

agravos à saúde, porém tinham limitações para articular esse saber a uma situação 

real que fugia do contexto fechado dos livros, exigindo assim uma capacidade de 

julgar, identificar problemas e propor intervenções (ALVES e SILVA, 2005). 

 

Gattás (2006) discorre sobre o assunto, ao falar do currículo das 

Universidades que direciona para um saber fragmentado, reforçando que o todo é a 

soma das partes, porém o homem e o mundo ultrapassam essas fronteiras, expondo 

os profissionais a cenários e situações que fogem de seu arcabouço teórico, 

exigindo reflexão e julgamento clínico, dentre outros. 

 

Dessa maneira, ao planejar a vivência hospitalar, questionou-se como 

desenvolver competências para uma assistência com qualidade, quando a formação 

privilegiou na sua maioria conteúdos sem significado, distantes da realidade e de 

maneira acumulativa. 
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Parte-se da concepção de competência como a capacidade do indivíduo em 

agir eficazmente em uma determinada situação, apoiado em conhecimentos, mas 

sem se limitar a eles. Conseguir mobilizar o todo ou parte de seus recursos 

cognitivos e afetivos para enfrentar situações complexas. Os recursos devem ser 

mobilizados e aplicados por meio da ação profissional, em circunstâncias reais do 

mundo do trabalho e durante a atuação profissional (PERRENOUD, 1999). 

 

  Outra dificuldade era a de que os residentes somente conseguiam pensar em 

ações de promoção e prevenção à saúde, e tinham limitações para atuar nos 

agravos à saúde e suas consequências, que em sua maioria, são sequelas e 

complicações de doenças crônicas, habitualmente tratadas e acompanhadas na 

Atenção Primária à Saúde.  

 

Para superar essa barreira e favorecer o questionamento e reflexão crítica, 

realizou-se um levantamento sobre o histórico de saúde-doença dos pacientes 

internados. Após alguns dias de entrevista e leitura dos registros médicos e de 

enfermagem, percebeu-se que os agravos à saúde poderiam ser minimizados se 

houvesse maior investimento na educação em saúde, sendo a atenção básica o 

principal cenário para seu desenvolvimento. Dessa maneira, seria possível minimizar 

sequelas das doenças crônicas degenerativas associadas com ações de promoção 

e prevenção à saúde. 

  

O ato de acompanhar as complicações de saúde dos usuários gerava 

ansiedade ao preceptor. Dentre essas complicações, podemos citar: infarto agudo 

do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência arterial, decorrentes da 

demora no diagnóstico para início do tratamento. Assim, questionamos se os 

usuários haviam procurado assistência logo no início dos sinais e sintomas, e qual 

foi a conduta dos profissionais que o atenderam. 

 

Questionava-se assim qual foi a abordagem feita pelos profissionais, e quais 

seriam as competências necessárias para o enfermeiro atuar na atenção básica, que 

possibilitasse reconhecer, tratar e algumas vezes encaminhar à atenção terciária, 

evitando desse modo as complicações. Dessa maneira, começamos a refletir sobre 

as possibilidades da vivência hospitalar na formação do residente enfermeiro com 
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vistas a sua atuação na Atenção Primária à Saúde.  

 

Dentre os objetivos propostos para a vivência hospitalar, destacam-se: 

acompanhar, avaliar e intervir no processo saúde-doença, suas manifestações e 

consequências; prestar assistência de enfermagem segundo a sistematização da 

assistência de enfermagem, identificar o hospital e ambulatório como um serviço de 

referência terciária e secundária, conhecer sua estrutura funcional para atuar junto à 

equipe da unidade para os devidos encaminhamentos e orientações; saber 

empregar as discussões e o julgamento clínico, fortalecendo sua atuação com vistas 

à Atenção Primária à Saúde.  

 

Os preceptores elencaram as atribuições do enfermeiro residente, pactuadas 

com a gerência de enfermagem do hospital, evitando assim que suas ações se 

desviassem dos objetivos traçados, dentre elas: prestar cuidados integrais de 

enfermagem; admitir e orientar pacientes no setor de enfermagem; realizar a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (histórico, exame físico, diagnóstico 

de enfermagem, prescrição e evolução); elaborar plano de alta reportando-se à 

enfermeira da unidade de saúde que irá acompanhar o paciente; apresentar e 

elaborar estudo de caso semanal; atender os familiares em horário de visita, 

realizando as orientações necessárias; participar dos programas de educação em 

serviço para a equipe de enfermagem; acompanhar a visita da equipe 

multiprofissional com a finalidade de fornecer e receber informações sobre o 

paciente. 

 

Acreditando que a assistência de enfermagem precisa ser vivenciada e que 

somente a teoria não consegue proporcionar subsídios efetivos para a atuação 

segura e eficaz, cabe ao enfermeiro ter habilidades em todos os ciclos de vida e 

agravos à saúde. 

 

A dinâmica diária empregada era: prestar cuidados integrais ao indivíduo 

englobando as necessidades humanas básicas, sistematização da assistência de 

enfermagem, abordagem familiar e rede social. O objetivo era de possibilitar aos 

residentes, como ressalta Freire (1996), a criação de um processo metodológico de 

construção do conhecimento com base em sua relação com o contexto, com a 
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realidade e com a sua cultura. 

 

Programaticamente, realizaram-se discussões buscando conhecer a respeito 

da fisiopatologia, intervenções referentes ao processo saúde-doença, interação do 

indivíduo com a família, aprimorando e desenvolvendo procedimentos técnicos, 

urgência/emergência e julgamentos clínicos dos problemas apresentados pelos 

pacientes e ou família. Seguindo o pensamento Freiriano (1979), ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção.  

 

As discussões foram oportunizadas em todos os momentos, permeadas por 

experiências vivenciadas em unidades da Estratégia Saúde da Família, sendo essas 

centradas no usuário inserido no contexto familiar e social, na perspectiva de 

promover o empoderamento tanto do usuário quanto da equipe (ALVES e SILVA, 

2005). 

 

Dessa maneira, almejava-se que a aprendizagem fosse significativa e capaz 

de transpor as barreiras existentes, valorizando o conhecimento prévio, estimulando 

a incerteza, para então favorecer a aprendizagem de um novo conhecimento 

(MOREIRA, 2000). 

 

O cotidiano hospitalar proporciona aos residentes lidarem diariamente com 

situações que possibilitam o exercício de habilidades e atitudes como a flexibilidade, 

confiança, paciência, intuição, adaptação e o reconhecimento de suas limitações 

profissionais.  

 

Percebeu-se com o passar do tempo uma melhor articulação da vivência 

hospitalar como eixo para a melhor atuação na Atenção Primária à Saúde. 

  

Essa melhora na atuação foi identificada por meio das: avaliações feitas 

diariamente; nas discussões e apresentações do estudo de caso; à beira leito, nas 

unidades da Estratégia Saúde da Família, quando os residentes relatam sentirem-se 

mais seguros nas consultas e visitas domiciliares aos pacientes acometidos de 

doenças crônicas degenerativas, nas situações de emergências e urgência e dando 
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maior importância às ações de promoção e prevenção, que se configuram rotineiras 

em unidades de saúde, sem contar a influência positiva com os profissionais do 

serviço que ficaram mais receptivos ao novo, abrindo espaço para a educação 

permanente. 

 

Por se tratar de equipe multiprofissional, o maior desafio é transpor barreiras, 

principalmente aquelas que determinam a competência profissional (conhecimento, 

habilidades e atitudes), as quais são herança do modelo permeado de deficiências 

nos aspectos que envolvem a interdisciplinaridade. Como ressalta Oliveira (2000), a 

formação universitária do enfermeiro é calcada num currículo multidisciplinar 

representado por um amontoado de saberes não articulados, o que conduz a uma 

fragmentação do conhecimento, produzindo uma dissociação da teoria com a 

prática. 

 

Isso leva-nos a refletir que os profissionais de saúde são frequentemente 

formados com visões distorcidas das reais necessidades do cotidiano assistencial, 

tendo por premissa a visão fragmentada dos processos de construção das 

identidades profissionais que privilegiam as corporações e assim, acarretando a 

quase inexistência de reciprocidade, interação, complementaridade ou cooperação 

mútua entre setores e, sobretudo, entre profissionais (SILVA et al, 2008). 

 

Sakai (1998) ressalta a importância de percebermos que a 

multiprofissionalidade é uma tendência global e que sua utilidade na atuação em 

saúde tem destaque no trabalho que desenvolva ações de promoção, prevenção e 

reabilitação em saúde, o que motiva as ações em equipes colaborativas. 

 

Esses conceitos atrelados às nossas discussões diárias fornecem subsídios 

para tentarmos transpor essas barreiras, objetivando construir ações 

interdisciplinares. 

 

Concordamos com Saupe e Wendhausen (2007), ao expressarem que a 

interdisciplinaridade em saúde pode ser um agente de colaboração do trabalho em 

equipe, na medida em que os processos de formação evidenciarem o aprendizado 

pela interação e cooperação; permitindo aos sujeitos sentirem-se livres para 
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experimentar.  

 

Contudo, são imprescindíveis o esforço coordenado e a colaboração na 

abordagem em equipe, pois assim, esse processo de formação servirá como 

possibilidade ou meio para clarear papéis, realçando a comunicação e favorecendo 

a aceitação do processo de formação disciplinar e interdisciplinar em saúde e 

proporcionando uma das perspectivas da integralidade, tanto na assistência 

individual, quanto coletiva para a melhoria de seus níveis de saúde (SILVA et al, 

2008). 

 

Sabemos que construir novos modelos é um grande desafio, em virtude da 

formação educacional existente. Suape e Wendhausen, (2005) pontuam que esse 

modelo está por ser construído, pois a formação tradicional torna o saber 

fragmentado, hierarquizado, evidenciado por ações compartimentadas, técnico-

reparadoras. 

 

Silva (2003) reafirma esse entendimento, ao propor que devemos buscar 

compreender as ações emanadas do nosso fazer, suas dicotomias e fragmentações, 

para então refletir sobre nossas ações como processos de formação.   

  

Propostas como a Residência Multiprofissional produzem mudanças nos 

profissionais recém-graduados, pensando na sua capacidade de persuadir os que já 

estão no mercado a refletirem sobre sua práxis. Segundo Saupe (2005), os 

trabalhadores que estão atuando são frutos de uma formação fragmentada, 

carecendo de capacitação complementar para que possam transformar sua práxis 

sob essa nova perspectiva. 

 

 Nosso maior desafio tem sido adentrar em outra área com abertura para 

aprender com o outro, construindo espaços coletivos de partilha de conhecimento e 

experiências, compartilhando conhecimento e negociando significado (BATISTA e 

BATISTA, 2004). 
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1.3 Desvelando a questão proposta 

 

Este estudo versará sobre a compreensão do fenômeno: A Vivência clínica 

hospitalar: significados para enfermeiros residentes em Saúde da Família. Essa 

vivência deve ser considerada com atenção e, por meio dela, o preceptor poderá 

desenvolver novos motivos, influenciando a aquisição do saber por parte dos 

residentes e planejar adequadamente os vários aspectos e temas pertinentes à sua 

formação. Este estudo poderá justificar a necessidade de o residente enfermeiro 

vivenciar o contexto hospitalar como parte integrante do currículo do Programa da 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família. 

 

O estudo também poderá refletir sobre o próprio preceptor em seu papel 

enquanto docente, pensando que sua inserção ocorreu por competências 

específicas, não possuindo formação docente e cada qual procurou aprimorar-se da 

melhor maneira. Isso se reflete na própria formação do professor universitário que 

segundo Batista e Batista (2004, p.28): 

 

(...) são marcantes os traços de uma identidade indefinida do 

professor universitário, uma vez que a ênfase sempre é dada à 

competência da área específica de seu domínio, e o trabalho docente 

acaba ficando secundarizado no que tange à formação, ao 

investimento na profissão e ao reconhecimento de um estatuto 

científico próprio do ensino; geralmente, primeiro se é médico, 

engenheiro, advogado e, depois, professor. 

 

Assim, a partir do vivido, questiono a influência da trajetória hospitalar para o 

residente enfermeiro, pensando na participação e atuação do residente enfermeiro 

na Atenção Primária à Saúde e suas responsabilidades assistenciais que envolvem 

desde ações de prevenção e promoção como também reabilitação e 

acompanhamento dos agravos.  

 

Acredito que se faz necessário compreender como essa atividade se mostra 

para aqueles que a vivenciaram. Dessa maneira, tenho o propósito de me aproximar 

do seu pensar e, a partir de suas experiências, poder desvelar perspectivas, 
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sentidos dessa prática, para então compreender os significados da vivência clínica 

hospitalar na formação de residentes enfermeiros do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família com vistas à sua atuação na Atenção 

Primária à Saúde.  

 

Diante de tais considerações e pensando ser este um problema no campo do 

ensino na Residência Multiprofissional, algumas questões ainda se fazem presentes: 

como possibilitar ações interdisciplinares em diversos contextos? É possível articular 

a vivência hospitalar aproximando-a da Atenção Primária à Saúde? E como 

organizar o processo ensino-aprendizagem para atingir os objetivos propostos para 

o programa? 

 

Nesse panorama, situa-se a necessidade e relevância de produzir 

conhecimento sobre a Residência Multiprofissional tendo em vista que as pesquisas 

nessa área são incipientes em razão da residência estar em processo de 

construção. 
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2  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

2.1 A opção pela construção metodológica 

 

Minhas inquietações, enquanto preceptora do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família levaram-me, a pensar na experiência e nos 

significados da vivência clínica hospitalar para cada residente durante sua formação 

nesse programa. Nessa perspectiva acredito que a pesquisa qualitativa apresenta-

se como a melhor e a mais coerente com as minhas intenções. 

 

Ao propor essa investigação, pensei em ir além do mundo das aparências e 

dos conhecimentos teóricos e aproximar-me da experiência humana para apreendê-

la a partir do seu mundo-vida. Para tal, busquei um método que possibilitasse a 

identificação das estruturas (essências) do fenômeno que está velado na 

experiência de cada residente, por isso optei pela pesquisa fenomenológica, cuja 

proposta fundamenta-se na compreensão daquilo que se quer estudar como 

fenômeno2 humano 

 

Para Aranha e Martins (1998), a pesquisa qualitativa com abordagem 

fenomenológica visa à descrição da realidade e coloca como ponto de partida sua 

reflexão sobre o próprio ser humano, no esforço de encontrar o que é dado na 

experiência, descrevendo “o que se passa” efetivamente do ponto de vista daquele 

que vive determinada situação concreta. Nesse sentido, a fenomenologia é a 

filosofia de vivência. 

 

A fenomenologia é um movimento filosófico nascido no começo do século XX, 

encabeçado por Edmundo Husserl (1859- 1938) na Alemanha, que, ao confrontar o 

psicologismo vigente, tentou explicar atos e pensamentos humanos e assim, 

responder ao questionamento das duas formas de conhecimento: o empirismo e o 

racionalismo (MARTINS et al, 1990). 

 

                                                   
2
 Fenômeno, para Martins e Bicudo (1994) é entendido como um “discurso esclarecedor a respeito daquilo que 

se mostra por si mesmo”, portanto, é tudo que se mostra e tudo que se manifesta e se desvela ao sujeito que está 

interrogando. 
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Na base da fenomenologia husserliana é a intencionalidade da consciência 

que está direcionada para algo. Isso significa que não há pura consciência, 

separada do mundo, mas que toda consciência tende para o mundo, toda 

consciência é consciência de alguma coisa (MARTINS et al, 1990). 

 

A obra de Husserl teve desdobramentos, aos quais se colocam Merleau Ponty 

e Martim Heidegger, filósofo alemão, professor e reitor de uma das mais 

conceituadas Universidade de Freiburg, cuja obra mais importante é, Ser e Tempo 

(1927), em que discute o caráter próprio da condição humana, pelo qual cada 

homem se encontra já comprometido com uma situação não escolhida (facticidade) 

do existir do ser (MONTEIRO, 2006). 

 

  A fenomenologia tem como princípio a volta ao mundo da experiência, ao 

mundo vivido. Essa postura rompe de modo definitivo com o modelo das ciências 

naturais: antes da realidade objetiva há um sujeito conhecedor, antes da 

objetividade há o horizonte do mundo e antes do sujeito, da teoria do conhecimento, 

há uma vida operante (MARTINS et al, 1994). 

 

Em virtude do foco estar na experiência vivenciada, a reflexão 

fenomenológica inclui a possibilidade de olhar as coisas como elas se manifestam 

no seu espaço e tempo, em situação. 

 

Ao escolher essa trajetória, não se parte de um “problema”, mas de uma 

interrogação sobre dúvidas advindas da região de inquérito onde se situa o 

fenômeno, isto é, deve haver um sujeito que descreva a vivência sobre sua 

experiência. Busca uma aproximação à essência ou estrutura do fenômeno na 

experiência do sujeito, portanto, que se mostra enquanto essência vinculada á 

existência (GRAÇA, 1996). 

 

Foi no convívio com os residentes de enfermagem na Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família, no desempenho das minhas funções de 

preceptora, que surgiram interrogações sobre os significados da vivência clínica 

hospitalar na formação do enfermeiro na Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família . 
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A região de inquérito, neste estudo é a vivência clínica hospitalar para os 

enfermeiros no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. 

 

Boemer (1994), ao tecer considerações sobre o método fenomenológico, diz 

que a investigação não vai partir de um “problema”, mas sim de uma interrogação. 

Quando o pesquisador perguntar, ele terá uma resposta no horizonte, quando o 

pesquisador interrogar, terá uma trajetória e estará anunciando caminhos em 

direção ao fenômeno, naquilo que se manifesta por si, através do sujeito que 

vivencia a situação. 

 

2.2 O método fenomenológico na pesquisa 

 

Na pesquisa qualitativa, no método fenomenológico, há sempre um sujeito, 

em uma situação, vivenciando um fenômeno, vivência também entendida como 

experiência, percebida de modo consciente por aquele que a executa (MARTINS e 

BICUDO, 1994). 

 

O método fenomenológico uma modalidade de pesquisa qualitativa cujo 

objetivo é buscar, identificar a essência ou a estrutura do fenômeno, que deve 

mostrar-se nos discursos dos sujeitos.  Os discursos referem-se às experiências que 

os sujeitos vivenciam no seu mundo-vida, contendo uma intencionalidade na 

existência desses sujeitos (MACHADO, 1994). 

 

 Martins e Bicudo (1994) orientam que o pesquisador, ao adotar o método 

fenomenológico não deve ter uma postura prévia com relação ao que está 

estudando. Nessa metodologia, o pesquisador recusa aceitar de início pressupostos 

ou pré-concepções sobre a natureza do fenômeno investigado (epoché). 

 

Ao contrário, solicita que seus sujeitos descrevam em sua própria linguagem 

como estão vivendo e que experiências estão tendo naquela situação de vida, 

acreditando que os sujeitos sejam capazes de descrever suas experiências de 

maneira mais adequada do que o pesquisador (MARTINS e BICUDO, 1994).  
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Neste sentido a objetividade existe quando o pesquisador aponta alguns 

pressupostos não teóricos para iniciar a sua pesquisa que configuram previamente 

sua interrogação, método de trabalho e resultados que pretende alcançar. Ao 

perceber o que iluminou e articulou sobre os perfis dos fenômenos estudados, 

perceberá a relação dialética que existe entre ele e o contido no pré-reflexivo 

descrito pelo sujeito (noema/noesis). 

 

Dessa maneira, o pesquisador utiliza sua própria experiência associada à dos 

sujeitos em relação ao fenômeno estudado, objetivando alcançar a inteligibilidade 

cada vez mais articulada para desvelar a estrutura do fenômeno. 

 

2.3 Caminhando para a compreensão do fenômeno 

  

No sentido de permitir que os sujeitos falem de maneira livre sobre suas 

vivências durante as atividades intra-hospitalares no Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família, a entrevista foi escolhida para obter as 

descrições daqueles que a vivenciaram, e é por meio dela que se pode conseguir 

dados relevantes sobre o mundo-vida desses sujeitos.  

 

Para Martins e Bicudo (1994), a entrevista fornece descrições ingênuas, não 

reflexivas, através das quais o pesquisador busca desvelar os significados que os 

respondentes estão tentando mostrar.  

 

Vale ressaltar que a entrevista fundamentada em um método fenomenológico 

descarta qualquer tipo de modelo, projetos e valores, pois não exige conceitos, 

teorias e explicações, no sentido de procurar deixar que os sujeitos descrevam em 

sua própria linguagem que experiências estão tendo naquela situação vivida. 

 

Na pesquisa qualitativa fenomenológica, procura-se estabelecer um contato 

com o fenômeno que está sendo vivenciado e o pesquisador inicia a descrição da 

experiência pelos sujeitos da pesquisa, e é por meio das descrições, ouvindo, que o 

fenômeno surge. Martins, Boemer e Ferraz (1990) esclarecem que a descrição é 

“um relato de alguém que sabe alguma coisa para alguém que não sabe”.  
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Esse posicionamento, na fenomenologia, não significa que o pesquisador 

parte de um vazio, mas que ele tem algumas inquietações que o levam a um tema 

específico para iniciar sua pesquisa, as quais serão expressas na interrogação que 

daí emerge. 

 

Na pesquisa fenomenológica, diferente da pesquisa quantitativa, não há um 

objetivo pré-dado; este é constituído ao se responder a uma questão. A pergunta 

pretende desvendar uma inquietação existente ou responder a alguma questão e a 

interrogação levará em direção à busca das respostas. 

 

A elaboração da questão norteadora é uma etapa importante, pois ela norteia 

sem restringir a resposta e sem dirigir o pensamento. 

 

Para nos aproximarmos do fenômeno, entrevistamos os residentes 

enfermeiros, pedindo-lhes que descrevessem a sua experiência vivida, buscando 

capturar o vivido na descrição da experiência, apresentando a seguinte questão 

norteadora:  

 

“Fale de sua vivência hospitalar como ela se mostra na sua formação 

enquanto residente.”  

 

Dessa maneira, a questão norteadora possibilitou obter informações 

expressivas das vivências dos sujeitos, vendo o outro não como objeto de minha 

investigação científica, mas como pessoa com quem compartilho o relato de 

momentos de sua experiência vivida. 

 

2.4 Procedimentos éticos 

 

As entrevistas foram realizadas após a análise e aprovação dos Comitês de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo – 

Parecer CEP nº. 0037/08 e da Faculdade Santa Marcelina – Parecer CEP nº. 357/07 

(anexos A e B). Precedendo cada início da entrevista, foi lido o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (anexo C), garantindo dessa forma os preceitos 

éticos e legais envolvidos em pesquisa com seres humanos. Esse termo foi lido 
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juntamente com o colaborador, sendo expostos os objetivos da pesquisa, descrição 

dos procedimentos para a coleta de dados, sua isenção em despesas e 

compensações, garantia de acesso às informações do estudo, garantia de liberdade 

de não participação do estudo ou retirada de consentimento a qualquer momento 

sem qualquer prejuízo, direito de confidencialidade e esclarecimentos permanentes. 

 

O estudo tem como cenário o ambiente hospitalar, parte integrante do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde. Os sujeitos que compõem a 

população deste estudo são enfermeiros do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família compreendendo o período de 2005-2008. 

 

O número de sujeitos da pesquisa foi definido pelos próprios discursos. Dessa 

maneira, foram coletados oito discursos, sendo os oito depoimentos utilizados, 

encerrando-se aí a coleta pela ocorrência de exaustão, bem como em face do 

desocultamento de perspectivas do fenômeno. Assim, constituem-se como sujeito 

neste estudo oito residentes enfermeiros, sendo na sua totalidade do sexo feminino, 

a grande maioria advém de instituições públicas, com tempo de formação variando 

entre um a dois anos.  

 

A coleta dos discursos (entrevista) foi realizada pela própria pesquisadora, no 

período compreendido entre abril a junho de 2008, com o cuidado de observar 

horário, data e local que fossem convenientes aos sujeitos.  

 

Optamos pela gravação das falas dos sujeitos por proporcionar maior 

liberdade ao pesquisador para atentar às falas originárias, penetrar o mundo dos 

residentes e aproximar-se dos significados extraídos do vivido e dados no pré-

reflexivo. Visamos após a construção dos resultados, compreender o fenômeno 

vivido e investigado. 

 

Foi permitido aos sujeitos participantes do estudo falarem livremente sobre o 

fenômeno, não sendo estabelecido tempo de duração, com o cuidado de não 

interferir durante sua fala, pois em qualquer observação, pergunta ou comunicação 

não verbal, poderia haver interferência no discurso espontâneo do sujeito. 
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As entrevistas foram gravadas com as autorizações prévias e posteriormente 

transcritas, com o cuidado de manter na íntegra tudo, o que foi descrito pelos 

residentes enfermeiros. 

 

2.5 Análise dos discursos 

 

Ao escolhermos a fenomenologia como percurso metodológico para o 

presente estudo, partimos de uma interrogação sobre incertezas advindas na região 

de inquérito onde está situado o fenômeno, para que possamos compreender o 

objeto de estudo na sua totalidade. Para assumi-lo como uma experiência 

consciente, o fenômeno precisa ser estudado de forma sistemática.  

 

Por meio de leituras e re-leituras das descrições dos sujeitos sobre sua 

vivência é que se busca uma aproximação da essência do fenômeno. 

 

A trajetória metodológica para um estudo fenomenológico é composta por três 

momentos, que não são entendidos como passos ou sequências, mas que são 

fundamentais ao pesquisador: a descrição fenomenológica, a redução e a 

construção dos resultados e a compreensão fenomenológica. 

 

A fenomenologia tem a preocupação de descrever/ compreender o fenômeno 

e não de explicá-lo. Segundo Merleau-Ponty, a descrição fenomenológica é o 

primeiro momento da trajetória na pesquisa que se constitui de três elementos: a 

percepção que se torna um modo de acesso de como o sujeito se vê e se sente no 

mundo; a consciência que orienta para o mundo-vida, que descobre a subjetividade 

e intersubjetividade do ser humano; e o sujeito que traduz como o ser no mundo é 

capaz de experienciar o corpo-vivido (MARTINS, 1992). 

 

A descrição fenomenológica é a expressão verbal ou escrita, que se refere às 

experiências que foram vivenciadas pelos sujeitos do estudo. É nas descrições que 

se encontra a essência do que se busca desvelar do sujeito. Para se adquirir as 

descrições dos sujeitos, são necessárias uma ou duas questões norteadoras para o 

que se está buscando. Essa questão dará ao pesquisador um norte para responder 

à sua inquietação, serve de guia e uma abertura para o que se propõe investigar, 
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assim o fenômeno é apresentado tal como se mostra para o pesquisador (BICUDO, 

ESPÓSITO, 1997). 

 

A redução fenomenológica, segundo momento da trajetória, tem como 

objetivo principal identificar os fragmentos essenciais da fala dos sujeitos, ou seja, 

as partes da experiência do sujeito que são verdadeiramente indispensáveis para o 

estudo. 

 

A partir das descrições, o pesquisador busca aproximar-se do fenômeno, por 

meio da captura das unidades de significados ali contidos. Nessa fase, o 

pesquisador reflete sobre as partes da experiência que podem ser consideradas 

essenciais e que parecem possuir significados cognitivos, afetivos e conativos. Com 

as repetidas leituras feitas pelo pesquisador, emergem as unidades de significados. 

 

Na redução fenomenológica coloca-se em suspensão, tanto quanto possível, 

todas as crenças, os conhecimentos prévios, qualquer hipótese, pressupostos e 

teorias. Esse momento é chamado de epoché. Busca-se, nesse momento, 

exclusivamente aquilo que se mostra, procura-se estabelecer um contato direto com 

o fenômeno que está sendo vivido (MARTINS e BICUDO, 1994). 

 

O momento seguinte da trajetória é a construção dos resultados. A partir dos 

resultados, o pesquisador pode buscar compreender e interpretar aquilo que se 

mostrou significativo. Esse momento envolve uma interpretação, na tentativa de 

especificar o significado. É nesse momento que o pesquisador com o auxílio do 

léxico, torna-se atribuidor do significado, ou seja, o pesquisador com o recurso da 

fenomenologia aponta a consciência que o sujeito tem do fenômeno investigado. 
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3 ANÁLISE QUALITATIVA DO FENÔMENO  

   

Após a coleta dos discursos e suas transcrições, procedemos à análise 

qualitativa do fenômeno, que está dividida em duas etapas importantes: a análise 

ideográfica e a análise nomotética. 

 

A primeira etapa teve início com as transcrições dos discursos, em que 

estabelecemos um contato direto com o fenômeno vivido, por meio de uma leitura 

cautelosa de todos os discursos. 

 

Cada discurso, identificado pela letra D, foi submetido a uma re-leitura e 

depois foram destacadas as Unidades de Significado (US), tendo sempre em mente 

a questão norteadora deste estudo. Por meio dessa análise, foi possível ter uma 

visão global do discurso, iluminando os significados encontrados. 

 

A segunda etapa é a análise da totalidade dos discursos em que ocorre o 

cruzamento entre as unidades de significado, e um agrupamento sobre a estrutura 

geral do fenômeno. Nesse momento, começaram a se esboçar as primeiras 

generalidades, apresentando os aspectos comuns entre os discursos, o que permitiu 

que o fenômeno se anunciasse.  

 

Com intuito de melhor esclarecer essa fase da análise e apresentar o 

caminhar da pesquisa, serão apresentados quadros referentes a cada discurso, que 

recebem uma numeração de um a oito, explicitando na primeira coluna, à esquerda, 

o discurso na linguagem do sujeito, na íntegra, com as unidades de significado 

numeradas em algarismos arábicos na sequência em que aparecem nos discursos. 

 

Na segunda coluna encontram-se as unidades de significado extraídas do 

discurso na íntegra, mantendo a mesma identificação numérica referente à primeira 

coluna.  

 

A terceira coluna representa as asserções articuladas dos discursos na 

linguagem do pesquisador. Para essa etapa, a pesquisadora recorreu ao auxílio do 

léxico, no intuito de preservar o mais fielmente possível as ideias que se 
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apresentavam ao discurso dos sujeitos dessa pesquisa e clarear o que o sujeito 

relatou. 

 

A quarta coluna, denominada como convergência das unidades de 

significado, está subdividida em mais duas colunas, onde se encontram os subtemas 

emergidos dos discursos e logo ao lado, o número correspondente à unidade de 

significado do discurso. Consideramos essa fase como sendo a construção dos 

resultados, pois nela os significados, que emergiram da redução fenomenológica 

foram organizados em unidades de significado, convergências temáticas e 

categorias abertas, subsidiando o Quadro de Convergências Temáticas, base para a 

compreensão fenomenológica. 
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 Quadro 1 - Questão Norteadora: “Fale de sua vivência hospitalar como ela se mostra na sua formação 

enquanto residente.”  

Discurso na Linguagem do Sujeito (D) 

Discurso 1 

 

Unidades de Significado (US) 
Asserções Articuladas na 

Linguagem do Pesquisador 

Convergência das 

Unidades de Significado 

Subtemas 

emergidos dos 

discursos 

US 

  

Quando a gente começou a residência né, veio essa 

proposta hospitalar eu fui uma das nossa senhora, meu 

Deus do céu o que a gente vai fazer lá na Saúde da 

Família (1) eu não entendia o porquê era importante a 

vivência hospitalar né porém a gente indo lá, a gente 

ficou sabendo o quanto era importante,  assim porque 

uma das primeiras coisas  é o conjunto dos enfermeiros, 

você entra em contato com enfermeiros de diversas 

formações enquanto residentes, e lá a gente pode trocar 

experiências coisa que na unidade não dá vai um 

enfermeiro só e outras profissões né (2), outra coisa,   

assim, também, né, a vivência hospitalar a gente vê 

como funciona o hospital, na graduação a gente tem uma 

forma de olhar de graduando, agora na residência a 

gente já tem um outro olhar, a gente já é formado tem 

um olhar mais apurado, então a gente vai lá com um 

outro olhar, você vai fazer aquilo e assim  é muito 

importante para seu saber técnico, (3) e agora como 

 

(...) veio essa proposta hospitalar eu 

fui uma da nossa, senhora, meu Deus 

do céu o que a gente vai fazer lá, na 

Saúde da Família, eu não entendia o 

porquê era importante a vivência 

hospitalar (...) (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a residente, a 

apresentação da proposta 

da vivência hospitalar, está 

desarticulada com a APS, e 

que lhe faltava 

entendimento da proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incompreensão 

da importância 

da vivência 

hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
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enfermeira eu percebi assim assumindo minha equipe e 

meus pacientes eu percebi que era importante,  tem 

procedimentos que a gente nunca tinha vivenciado e os 

pacientes de saúde da família vão vivenciar e com quem 

ele tira as dúvidas? Com a gente eles não têm o vínculo 

com os médicos e enfermeiros do hospital então assim, 

vai lá e  acontece alguma coisa eles voltam pra mim e 

dizem fizeram isso o que é isso? Sabe, assim, eu tenho 

pacientes que vão fazer colposcopia se eu não tivesse 

visto a colposcopia no ambulatório eu não iria saber 

explicar pra ela o que era colposcopia né, então eu já sei 

explicar (4),  então, essa vivência é muito importante, e  

dá muita base pra gente atuar no saúde da família, eu 

sei, assim, que a gente só ganhou com esse tempo de 

hospital. (5) 

Pesquisador: Você gostaria de acrescentar mais 

alguma coisa sobre sua vivência hospitalar? 

 Sujeito: Não 

 

 

 
 
 
 
 

 

(...) porém a gente indo lá, a gente 

ficou sabendo o quanto era 

importante, assim porque uma das 

primeiras coisas é o conjunto dos 

enfermeiros, você entra em contato 

com enfermeiros de diversas 

formações enquanto residentes, e lá 

a gente pode trocar experiências 

coisa que na unidade não dá vai um 

enfermeiro só e outras profissões né 

(...) (2) 

 

 

 

(...) assim, também, né, a vivência 

hospitalar, a gente vê como funciona 

o hospital, na graduação a gente tem 

uma forma de olhar de graduando, 

agora na residência a gente já tem 

um outro olhar, a gente já é formado 

tem um olhar mais apurado, então a 

gente vai lá com um outro olhar, você 

vai fazer aquilo, e assim  é muito 

importante para seu saber técnico (...) 

(3) 

 

 

A vivência hospitalar 

apresenta situações que 

permitem o 

desenvolvimento com 

outros profissionais, bem 

como o enfermeiro e as 

situações vividas; salienta a 

importância do diálogo 

entre os pares e a equipe o 

que lhe proporcionou uma 

reflexão da prática. 

 

 

 

A residente faz uma 

relação da percepção que 

tinha da vivência hospitalar 

sob o olhar de graduanda. 

Hoje percebe a vivência 

hospitalar como 

possibilidade de aprimorar 

suas competências 

(conhecimento, habilidade 

e atitude). 

 

 

 

Interação e o 

diálogo entre 

os pares em 

ambiente 

hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprimorando 

competências 

em ambiente 

hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 
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(...) agora, como enfermeira, eu 

percebi assim assumindo minha 

equipe e meus pacientes, eu percebi 

que era importante, tem 

procedimentos que a gente nunca 

tinha vivenciado e os pacientes de 

saúde da família vão vivenciar e com 

quem ele tira as dúvidas? Com a 

gente eles não têm o vínculo, com os 

médicos e enfermeiros do hospital 

então (...), acontece alguma coisa 

eles voltam pra mim (...) se eu não 

tivesse visto, eu não iria saber 

explicar pra ela né, então eu já sei 

explicar (...) (4) 

 

(...) então essa vivência é muito 

importante, e dá muita base pra gente 

atuar no Saúde da Família, eu sei, 

assim que a gente só ganhou com 

esse tempo de hospital (...) (5) 

 

 

Relaciona a vivência 

hospitalar, como 

possibilidade de aprimorar 

seus conhecimentos. Hoje 

assumindo suas funções de 

enfermeira na APS, 

consegue perceber a 

importância da vivência 

hospitalar na sua formação. 

 

 

 

 

 

 

 

Reforça a importância da 

vivência hospitalar, em 

fornecer subsídios/ 

aprimoramento, para sua 

atuação na APS. Relata 

que a experiência foi muito 

válida.  

Articulando o 

modelo 

assistencial-

hospitalar com 

a APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivência 

significativa na 

formação do 

enfermeiro 

para sua 

atuação na 

APS 

 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 
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Quadro 2 - Questão Norteadora: “Fale de sua vivência hospitalar como ela se mostra na sua formação enquanto 

residente.” 

Discurso na Linguagem do Sujeito (D) 

Discurso 2 
Unidades de Significado (US) 

Asserções Articuladas na 

Linguagem do Pesquisador 

Convergência das 

Unidades de Significado 

Subtemas 

emergidos dos 

discursos 

US 

Então, assim esse programa de residência 

multiprofissional, ele não tava inserido a vivência 

hospitalar então partiu de um interesse de alguns alunos 

residentes em ter essa vivência, então, nós somos 

quatorze enfermeiros e uma das residentes mobilizou, 

disse que achava interessante e que a outra residência 

tinha, perguntou quem gostaria, bom eu achei que seria 

muito interessante (1), porém com uma carga horária 

bem puxada, e aí ficou acordado assim, que iríamos 

fazer plantão quinzenal  às sextas- feiras, 12horas das 

18h às 6h sábado  e assim ficou acordado que iríamos 

em trio,  eu me interessei mas assim, por uma questão, 

porque eu não tive essa vivência, essa experiência na 

graduação, então assim, eu tive toda a matéria de pronto- 

socorro na graduação, porém eu não tive a vivência em 

pronto socorro, então   o interesse partiu da minha 

curiosidade, eu sempre gostei  de pronto- socorro, então 

eu tive essa oportunidade, eu gosto de abraçar o mundo, 

fazer tudo foi por isso que aceitei e por ser uma 

(...) assim esse programa de 

residência multiprofissional, ele não 

tava inserido a vivência hospitalar 

então, partiu de um interesse de 

alguns alunos residentes em ter essa 

vivência (...) nós somos quatorze 

enfermeiros e uma das residentes 

mobilizou, disse que achava 

interessante e que a outra residência 

tinha, perguntou quem gostaria, bom 

eu achei que seria muito interessante 

(...) (1) 

 

 

 

 

 

 

A vivência hospitalar neste 

modelo de RMSF partiu do 

interesse de alguns dos 

residentes enfermeiros. Por 

estes considerarem a 

vivência hospitalar 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivência 

hospitalar/ 

experiência 

necessária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
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experiência a gente tem que aceitar (2) ,bom e assim até 

agora eu não vou lembrar o mês que a gente começou  já 

dei três plantões, já e assim o Santa Marcelina acaba 

sendo uma instituição que atende 100% SUS né,  tem 

três prontos- socorros: pediatria, clínica e cirúrgica né, é  

a gente foi muito bem recebido, eu gostei, porém entram 

aquelas questões assim e a humanização onde fica 

entendeu, e assim tem algumas categorias que nem 

olham na cara do paciente , eu entro em conflito comigo 

mesma, de ver algumas condutas de alguns  

profissionais que eu não concordo, então isso me 

angustia um pouco, mas a experiência tem sido muito 

interessante, tá dando pra ver outra dinâmica, então 

assim se eu for pensar eu acho que o residente devia, 

por mais que a residência seja multiprofissional em PSF, 

eu acho importante uma vivência no hospital (3), não sei 

se é porque eu tinha essa curiosidade no hospital;  

porque eu posso pensar por outro lado, se uma pessoa 

procurou uma residência no PSF, é porque ela não quer 

hospital, ela pode não gostar nem um pouco da área 

hospitalar, assim como o pessoal da área coletiva, de ela 

entrar para fazer um plantão, ter uma vivência hospitalar 

talvez ela não goste ache um saco se tivesse essa 

obrigatoriedade de ela entrar no hospital (4), pra mim 

está sendo muito interessante, entendeu,  é aprender é 

uma discussão de caso que não temos na atenção 

básica,  então é assim, pode muito bem aparecer um 

(...) eu me interessei, mas assim por 

uma questão, porque eu não tive 

essa vivência, essa experiência na 

graduação (...) então assim eu tive 

toda a matéria de pronto socorro na 

graduação, porém eu não tive a 

vivência em pronto-socorro (...) então 

o interesse partiu da minha 

curiosidade, então eu tive essa 

oportunidade, eu gosto de abraçar o 

mundo, fazer tudo foi por isso que 

aceitei e por ser uma experiência a 

gente tem que aceitar (...) (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relata que seu interesse 

pela vivência hospitalar 

advém da necessidade em 

articular ensino e serviço, 

possibilitando superar 

lacunas na sua formação. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulação 

ensino/ serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 
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infartado, uma pessoa aparecer com dor no peito na 

unidade é aí o que eu faço? Na unidade básica não 

temos estrutura, porque é básico, não tem um 

treinamento de profissional adequado (5), tudo sabe você 

tendo uma vivência no hospital, sabe você se liga mais 

em sinais e sintomas, tem aquele raciocínio clínico mais 

agilizado né, então para mim está sendo muito 

interessante apesar de ser cansativo. (6) 

 
 
 
Pesquisado: Você gostaria de acrescentar mais alguma 

coisa sobre sua vivência hospitalar?  

 

Sujeito: Não, eu acho que já falei demais. 

(...) mas a experiência tem sido muito 

interessante, tá dando pra ver outra 

dinâmica, então assim, se eu for 

pensar, eu acho que o residente 

devia, por mais que a residência seja 

multiprofissional em PSF, eu acho 

importante uma vivência no hospital 

(...) (3) 

 

 

 

 

 

(...) por outro lado, se uma pessoa 

procurou uma residência no PSF é 

porque ela não quer hospital, ela 

pode não gostar nem um pouco da 

área hospitalar, assim como o 

pessoal da área coletiva, de ela 

entrar para fazer um plantão, ter uma 

vivência hospitalar, talvez ela não 

goste, se tivesse essa 

obrigatoriedade de ela entrar no 

hospital. (4) 

 

 

 

Relata a importância e as 

possibilidades da vivência 

hospitalar na formação do 

residente enfermeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sua concepção, a 

vivência hospitalar para 

alguns residentes foge do 

contexto da RMSF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivência 

significativa na 

formação do 

enfermeiro 

para sua 

atuação na 

APS 

 

 

 

 

 

 

Incompreensão 

da importância 

da vivência 

hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 
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(...) pra mim, está sendo muito 

interessante, entendeu , é aprender é 

uma discussão de caso que não 

temos na atenção básica, então é 

assim, pode muito bem aparecer um 

infartado, uma pessoa aparecer com 

dor no peito na unidade é aí o que eu 

faço? (...) na unidade básica não 

temos estrutura, porque é básico, 

não tem um treinamento de 

profissional adequado. (5) 

 

 

 

(...) sabe, você tendo uma vivência 

no hospital sabe, você se liga mais 

em sinais e sintomas, tem aquele 

raciocínio clínico mais agilizado né, 

então para mim, está sendo muito 

interessante apesar de ser cansativo. 

(6) 

 

 

 

 

Ressalta os aspectos que 

considera importantes na 

vivência hospitalar e a 

discussão de caso, 

fortalecendo o julgamento 

clínico, para tomada de 

decisão na APS. 

 

 

 

 

 

 

 

A importância da vivência 

hospitalar em aprimorar a 

clínica do enfermeiro. 

O exercício do 

julgamento 

clínico e a 

atuação na 

APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5,6) 
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Quadro 3 - Questão Norteadora: “Fale de sua vivência hospitalar como ela se mostra na sua formação enquanto 

residente.”  

Discurso na Linguagem do Sujeito (D) 

Discurso 3 
Unidades de Significado (US) 

Asserções Articuladas na 

Linguagem do Pesquisador 

Convergência das 

Unidades de Significado 

Subtemas 

emergidos dos 

discursos 

US 

Então, eu acho assim, que essa nossa vontade, essa 

nossa curiosidade partiu da necessidade mesmo da 

unidade (1), porque logo no começo da residência, nós 

tivemos um curso de primeiros socorros lá, mas não é a 

mesma coisa, não é aquilo que a gente quer, não é a 

prática, igual na faculdade quando tivemos o curso de 

primeiros socorros, então assim a necessidade nossa é 

para aplicar na unidade o que a gente aprendeu, porque 

nunca se sabe o que vai aparecer né (2), e às vezes o 

enfermeiro não pode ser generalista, não tem como ser 

generalista, mas às vezes, parece que a gente se sente, 

vamos supor só PSF, parece que quando você conversa 

com outras pessoas de outras realidades você não se 

sente enfermeiro, porque falta alguma coisa né, falta (3) 

e quando nós chegamos ao hospital com aquela sede, 

aquela vontade, aquela coisa, assim muito do que a 

gente viu nos livros, muito do que a gente viu na 

faculdade né , a gente tava vendo ali, e que não era 

Então, eu acho assim, que essa 

nossa vontade, essa nossa 

curiosidade partiu da necessidade 

mesmo da unidade (...) (1) 

 

 

 

(...) logo no começo da residência 

nos tivemos um curso de primeiros 

socorros lá, mas não é a mesma 

coisa, não é aquilo que a gente quer, 

não é a prática, igual na faculdade 

quando tivemos o curso de primeiros 

socorros (...) assim a necessidade 

nossa é para aplicar na unidade o 

que a gente aprendeu porque nunca 

se sabe o que vai aparecer né (...) (2) 

 

Ao vivenciar necessidades 

profissionais na unidade, 

percebem suas limitações e 

almejam a vivência 

hospitalar. 

 

 

Relata que capacitações 

estão distantes da 

realidade vivida no serviço, 

reforça a necessidade da 

articulação ensino-serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

Vivência 

hospitalar/ 

experiência 

necessária 

 

 

Articulação 

ensino/ serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

(2,4) 
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realidade diária, então isso traz muita  satisfação prá 

gente viu, é muito legal.......... eu acho que é isso a 

necessidade partiu daí mesmo (4) e assim  então falta, 

não sei se, por parte da gente, mais uma atitude né, ou 

se é porque a gente está acostumado com a faculdade 

tendo alguém do lado, vamos fazer isso, vamos fazer 

aquilo, e aí a gente entra em um lugar que não é  a casa 

da gente né, que tem um dono ali né, então assim tá 

sendo muito proveitoso, muito, da gente chegar em casa, 

refletir o que viu ali, e ir para casa ler e discutir, e eu levo 

muito para a unidade também tudo, tudo que eu vi ali (5) 

principalmente no primeiro plantão eu fiquei muito 

empolgada e aí quando chegou na segunda-feira, tinham 

várias pessoas lá na cozinha, tinha o médico, tinham 

outros enfermeiros, tinham as minhas colegas residentes 

e aí então tinha um monte de gente, e aí eu cheguei ali e 

comecei a contar sobre como tinha sido o plantão e todo 

mundo parou para ouvir, nossa é de um plantão assim 

que eu to precisando, como você conseguiu?, e assim o 

médico disse: você viu tudo isso!!, nossa eu me senti 

desatualizado agora, ele falou (6), então assim é 

interessante porque você mobiliza a equipe para o que 

você tá fazendo né, e até agora eu não tive que fazer 

nada de socorro na unidade por exemplo, e assim né 

muito, muito legal porque não é só uma expectativa 

nossa, a gente percebeu que toda a equipe tava 

envolvida mesmo.(7) 

 

(...) o enfermeiro não pode ser 

generalista, não tem como ser 

generalista, mas às vezes parece que 

a gente se sente, vamos supor só 

PSF, parece que quando você 

conversa com outras pessoas de 

outras realidades, você não se sente 

enfermeiro, porque falta alguma coisa 

né, falta (...) (3) 

 

 

(...) quando nós chegamos ao 

hospital com aquela sede, aquela 

vontade, aquela coisa, assim muito 

do que a gente viu nos livros, muito 

do que a gente viu na faculdade né, a 

gente tava vendo ali, e que não era 

realidade diária, então isso traz muito  

satisfação prá gente viu, é muito legal 

(...) eu acho que é isso a necessidade 

partiu daí mesmo. (4) 

 

 

 

 

 

 

A atuação do enfermeiro na 

APS exige um profissional 

capaz de atuar e intervir em 

todos os ciclos de vida 

(generalista) isso gera 

angustia. 

 

 

 

 

 

Na sua concepção, a 

vivência hospitalar tem 

possibilitado a articulação 

do ensino com o serviço, 

possibilitando o 

desenvolvimento de novas 

competências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contradição 

generalista/ 

especialista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 
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Pesquisador: Você gostaria de acrescentar mais 

alguma coisa sobre sua vivência hospitalar? 

 

Sujeito: Ah eu já falei muito, e também, Simone, eu não 

sei assim eu penso por mim, quando eu pedi a Carla 

esse estágio sabe, porque assim, a gente volta pro PSF, 

volta, mais eu também pensei no hospital né, quando a 

gente conversou sobre isso, aí  eu até comentei com as 

meninas, a gente tem que abrir o leque um pouquinho né 

porque a gente não sabe, se amanhã ou depois a gente 

vai estar no PSF, terminando a residência pra onde a 

gente vai, então nós aproveitamos essa oportunidade 

enquanto a gente tava aqui dentro né, o acesso pra 

gente lá dentro.(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) então assim tá sendo muito 

proveitoso, muito, da gente chegar 

em casa, refletir o que viu ali, e ir 

para casa ler e discutir, e eu levo 

muito para a unidade também tudo, 

tudo que eu vi ali (...) (5) 

 

 

 

 

 

 

 

(...) comecei a contar sobre como 

tinha sido o plantão e todo mundo 

parou para ouvir, nossa, é de um 

plantão assim que eu to precisando, 

como você conseguiu? e assim o 

médico disse: você viu tudo isso!! 

nossa eu me senti desatualizado 

agora ele falou (...) (6) 

 

 

 

 

 

 

Denota o papel da vivência 

hospitalar ao possibilitar a 

articulação do modelo 

assistencial-hospitalar e o 

preventivo com vistas a sua 

atuação na APS. 

 

 

 

 

 

 

 

Ao compartilhar com a 

equipe multiprofissional sua 

vivência hospitalar, 

conseguiu favorecer o 

diálogo e a troca entre os 

pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulando o 

modelo 

assistencial-

hospitalar com 

a APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivência 

significativa na 

formação do 

enfermeiro 

para sua 

atuação na 

APS 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6,7) 
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(...) então assim é interessante, 

porque você mobiliza a equipe para o 

que você ta fazendo né... e assim né, 

muito, muito legal porque não é só 

uma expectativa nossa, a gente 

percebeu que toda a equipe tava 

envolvida mesmo. (7)  

 

 

(...) quando eu pedi esse estágio 

sabe, porque assim, a gente volta pro 

PSF volta; mas eu também pensei no 

hospital né, eu até comentei com as 

meninas, a gente tem que abrir o 

leque um pouquinho né, porque a 

gente não sabe se amanhã ou depois 

a gente vai estar no PSF, terminando 

a residência, pra onde a gente vai, 

então nós aproveitamos essa 

oportunidade enquanto a gente tava 

aqui dentro né, o acesso pra gente lá 

dentro. (8) 

 

Envolver a equipe 

multiprofissional em suas 

experiências traz um novo 

significado/ importância à 

vivência hospitalar. 

 

 

 

 

A vivência hospitalar 

relaciona-se dentre outras 

coisas, com a possibilidade 

de aprimoramento 

profissional, abrindo o 

leque para oportunidades 

futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva 

Profissional 

futura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 
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Quadro 4 - Questão Norteadora: “Fale de sua vivência hospitalar como ela se mostra na sua formação enquanto 

residente.”  

Discurso na Linguagem do Sujeito (D) 

Discurso 4 
Unidades de Significado (US) 

Asserções Articuladas na 

Linguagem do Pesquisador 

Convergência das 

Unidades de Significado 

Subtemas 

emergidos dos 

discursos 

US 

Eu acho que é importante o residente da residência 

multiprofissional ter uma vivência hospitalar , porque 

todos os serviços é uma continuidade um do outro então 

o hospital de grande complexidade o atendimento, mas é 

o  paciente que você atende na unidade pra você 

conseguir ter uma relação com ele, mesmo não sendo da 

sua área, aquele momento que ele se encontrar no 

hospital, então... e também eu acho importante pela 

oportunidade de estar conhecendo (1) então pra ta 

conhecendo uma prática de algumas coisas que podem 

estar acontecendo na unidade e às vezes por esse 

período que eu estou em treinamento não possa 

acontece só  que a gente procurou em primeiro momento 

o pronto-socorro né, mas aí lá dentro, a gente viu que 

dentro de uma UTI e mesmo Centro Obstétrico teria 

muita coisa a acrescentar na nossa vivência dentro da 

unidade (2) é também é um silêncio.................aí meu 

Deus do céu, assim eu procurei também o hospital prá 

 

(...) é importante (...) ter uma vivencia 

hospitalar, porque todos os serviços é 

uma continuidade um do outro então 

o hospital de grande complexidade, 

mas é o paciente que você atende na 

unidade pra você conseguir ter uma 

relação com ele, mesmo não sendo 

da sua área. Então (...) e também eu 

acho importante pela oportunidade de 

estar conhecendo (...) (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressalta a importância do 

residente em Saúde da 

Família, ter uma vivência 

hospitalar. Na sua 

percepção os níveis de 

atenção se complementam, 

uma vez que o paciente é 

único, independente da sua 

trajetória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulação 

ensino/ serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

62 

além do aperfeiçoamento técnico de algumas habilidades 

técnicas que a enfermagem tem que ter domínio e 

também pelo conhecimento (3) é .......me deu um suador 

aí esse negócio me inibe, então, eu vejo assim a 

residência dentro da atenção básica que é onde eu to 

inserida, a residência não foi criada pra suprir as falhas 

da graduação né, mas faz assim mesmo não querendo 

isso a residência, porque ela tem outros objetivos, vem 

para aperfeiçoar, vem para diversos fatores ela meio que 

assim a gente, enquanto residente, a gente espera um 

pouco né di que capacitar mas também pra suprir um 

pouco dessa falta da graduação e só na atenção básica 

a gente não tem tudo, dentro da atenção básica 

enquanto enfermeira é complexo, é uma outra visão (4)  

mas dentro do hospital, você tem uma vivência 

diferenciada né de outras fisiologias, patologias um 

pouco assim aprofundada não quero assim que pareça 

que a atenção básica seja superficial, alguns têm esse 

preconceito né  mas eu acho que a vivência hospitalar 

ela ajuda nesse aperfeiçoamento enquanto residente que 

eu pretendo sair especialista, e também um pouco dessa 

falha na graduação, eu acho que ela contribui pra você 

sair um profissional um pouco mais capacitado pra ta 

atuando (5), dentro do hospital a gente assim tem 

diversas vivências e assim tem vários setores pacientes 

aqueles que já estão para sair, aqueles que estão 

entrando e a gente ali consegue pegar estes pacientes e 

 

(...) pra ta conhecendo uma prática 

de algumas coisas que podem estar 

acontecendo na unidade e às vezes 

por esse período que eu estou em 

treinamento não possa acontece (...) 

só  que a gente procurou em primeiro 

momento o pronto socorro né, mas aí 

lá dentro a gente viu que dentro de 

uma UTI e mesmo Centro Obstétrico 

teria muita coisa a acrescentar na 

nossa vivência dentro da unidade. (2) 

 

 

 

 

 

(...) assim eu procurei também o 

hospital prá além do aperfeiçoamento 

técnico de algumas habilidades 

técnicas que a enfermagem tem que 

ter domínio e também pelo 

conhecimento. (3) 

 

 

 

 

 

A vivência possibilita entrar 

em contato com diversas 

situações, muitas dessas 

presentes na unidade; a 

residente demonstra 

interesse em vivenciá-las. 

Relata que a principal área 

de interesse foi o Pronto 

Socorro, porém ao iniciar a 

vivência, e adentrar em 

outras áreas do hospital, 

reflete sobre suas relações 

e contribuições com a APS.  

 

 

 

A procura pela vivência 

hospitalar advém da 

necessidade de aprimorar 

suas competências 

(conhecimento, habilidade 

e atitude). 

 

 

 

 

 

Articulando o 

modelo 

assistencial-

hospitalar com a 

APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprimorando 

competências 

em ambiente 

hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

(2,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 



 

 

 

63 

ali ter um trabalho parecido que você desenvolve dentro 

da unidade (6), dependendo do setor onde você se 

encontra, então assim, você consegue ter um trabalho,  

você consegue ver que a enfermagem não é diferente 

dentro da unidade ou do hospital, ela tem o mesmo 

objetivo e você consegue ver isso muitas vezes quando 

você está dentro de um serviço, você acha que aquilo é 

específico de lá e não é, porque a enfermagem é muito 

mais ampla (7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) a residência não foi criada pra 

suprir as falhas da graduação né, 

mas faz assim mesmo, não querendo 

isso a residência; porque ela tem 

outros objetivos, vem para 

aperfeiçoar (...) a gente, enquanto 

residente a gente espera um pouco 

né, de que capacitar, mas, também 

pra suprir um pouco dessa falta da 

graduação e só na atenção básica a 

gente não tem tudo, dentro da 

atenção básica, enquanto enfermeira 

é complexo, é uma outra visão. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relata suas expectativas 

em relação à residência, no 

que tange aos aspectos 

relacionados às lacunas na 

sua formação. Percebe a 

necessidade em vivenciar 

diferentes cenários de 

ensino-aprendizagem para 

atuar na APS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementa 

a formação do 

enfermeiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4,5) 
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Pesquisador: Você gostaria de acrescentar mais 

alguma coisa?  

Sujeito: Só assim, que eu acho que tem que ter dentro 

da residência, não só a atenção básica uma vivência 

hospitalar como qualquer residência hospitalar específica 

como pediatria, unidade coronariana eu acho que todos 

têm que ter uma prática nos outros serviços, outros 

setores, eu acho que a enfermagem tem que passear por 

tudo pra ter, pra conhecer, aprofundar um pouco mais 

(8), não tem como se aprofundar em tudo, mas pelo 

menos, pra ter uma vivência, um olhar. 

 

(...) dentro do hospital, você tem uma 

vivência diferenciada né de outras 

fisiologias, patologias, um pouco 

assim aprofundada não quero assim 

que pareça que a atenção básica seja 

superficial (...) né, mas, eu acho que 

a vivência hospitalar, ela ajuda nesse 

aperfeiçoamento, eu pretendo sair 

especialista, e também um pouco 

dessa falha na graduação, eu acho 

que ela contribui pra você sair um 

profissional um pouco mais 

capacitado pra ta atuando. (5) 

 

(...) dentro do hospital a gente assim 

tem diversas vivências (...) a gente ali 

consegue pegar estes pacientes e ali 

ter um trabalho parecido que você 

desenvolve dentro da unidade. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona a vivência 

hospitalar com a 

possibilidade em articular 

ensino e serviço, 

aprimorando suas 

competências e superando 

as lacunas na sua 

formação. 

 

 

 

 

 

 

Ressalta o papel da 

vivência hospitalar em 

aprimorar seus 

conhecimentos e favorecer 

sua articulação com a APS.  
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(...) você consegue ver que a 

enfermagem não é diferente dentro 

da unidade ou do hospital, ela tem o 

mesmo objetivo e você consegue ver 

isso muitas vezes, quando você está 

dentro de um serviço, você acha que 

aquilo é específico de lá e não é, 

porque a enfermagem é muito mais 

ampla. (7) 

 

 

(...) eu acho que tem que ter dentro 

da residência, não só a atenção 

básica, uma vivência hospitalar (...) 

eu acho que todos têm que ter uma 

prática nos outros serviços, outros 

setores, eu acho que a enfermagem 

tem que passear por tudo pra ter, pra 

conhecer, aprofundar um pouco mais. 

(8) 

Vivenciar outros cenários 

de ensino-aprendizagem 

possibilita um melhor 

diálogo entre os níveis de 

atenção à saúde. 

 

 

 

 

 

 

Reforça a necessidade e 

importância da vivência 

hospitalar na formação do 

enfermeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivência 

significativa na 

formação do 

enfermeiro 

para sua 

atuação na 

APS 

 

 

 

 

 

 

(8) 
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Quadro 5 - Questão Norteadora: “Fale de sua vivência hospitalar como ela se mostra na sua formação enquanto 

residente.”  

Discurso na Linguagem do Sujeito (D) 

Discurso 5 
Unidades de Significado (US) 

Asserções Articuladas na 

Linguagem do Pesquisador 

Convergência das 

Unidades de Significado 

Subtemas 

emergidos dos 

discursos 

US 

Vou começar falando que nessa residência a gente não 

tinha a vivência hospitalar, foi uma opção nossa a 

vivência, então nós decidimos, uma colega minha 

sugeriu este estágio em pronto-socorro não foi nada 

imposto, nós ficamos sabendo que na outra residência 

era imposto, tanto que a gente discutiu entre todos os 

residentes quem gostaria, seis quiseram optar, outros 

nunca pelo amor de Deus , alguns se tivessem isso no 

edital da residência nunca teriam entrado (1), engraçado, 

porque no começo da residência, tinha gente que falava, 

ainda bem que é só PSF, porque não tem nada a ver, a 

gente do PSF parar no hospital isso da categoria de 

enfermagem acredito que não foi tanto, mas das outras 

categorias que também tinham que passar pelo hospital, 

foi pior ainda, porque eles disseram que não iam aceitar 

isso, horroroso porque eu vou passar no hospital se eu 

quero saúde coletiva, PSF. Nesse sentido, a princípio eu 

também achei porque eu vou passar no hospital e junto 

com todo mundo disse; não, tem razão (2) e aí o tempo 

(...) nessa residência, a gente não 

tinha a vivência hospitalar, foi uma 

opção nossa a vivência, então nós 

decidimos, uma colega minha sugeriu 

este estágio em pronto-socorro, não 

foi nada imposto (...) a gente discutiu 

entre todos os residentes, quem 

gostaria, seis quiseram (...) (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vivência hospitalar neste 

modelo de RMSF partiu do 

interesse de alguns dos 

residentes enfermeiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivência 

hospitalar/ 

experiência 

necessária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (1) 
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da residência foi passando e eu pensei: que saudade do 

hospital sinto falta do hospital; e pela  minha formação,  

na graduação eu tive meio aversão pelo hospital, eu 

tinha professoras meio ásperas, então eu tive uma 

aversão até que eu fui para Saúde Coletiva e as 

professoras eram mais boazinhas, mais natural né...  

então e aí eu fui reconhecer as coisas boas da 

graduação que foi o pronto-socorro e o PSF, então  

quando eu entrei aqui para o PSF, eu deixei de ver esse 

lado da emergência, que eu sempre gostei muito, 

quando entra emergência mesmo que seja a coisa mais 

bobinha na unidade eu já penso em  atender, ir em cima, 

você sente falta né (3) e  você vê que muitas vezes o 

próprio enfermeiro da unidade básica perde isso, na hora 

que chega ele não sabe atender né...então isso vai 

ficando e acaba que o enfermeiro só faz a parte de 

prevenção, consultório (4) e quando chega uma 

emergência você percebe que ele não sabe atuar, e aí 

fica o médico, que muitas vezes fica sem prática e então 

você percebe desastres, desastres, acontecem, coisas 

bobas que podem levar a desastres por falta de 

experiência de clínica (5),  então você sente muita falta 

da clínica né; que você vê não é por mal que isso 

acontece, não vejo isso como mal, mas uma coisa que 

eu sinto falta e como recém-formada, não tenho tanta 

prática (6), tenho que admitir tem procedimentos, coisas 

não vou dizer que estou 100% segura, é mentira, tem um 

 

(...) engraçado porque no começo da 

residência tinha gente que falava, 

ainda bem que é só PSF, porque não 

tem nada a ver, a gente do PSF parar 

no hospital (...), horroroso, porque eu 

vou passar no hospital, se eu quero 

saúde coletiva, PSF(...) Nesse 

sentido, a princípio eu também achei, 

porque eu vou passar no hospital e 

junto com todo mundo disse: não, 

tem razão. (2) 

 

 

(...) o tempo da residência foi 

passando e eu pensei: que saudade 

do hospital, sinto falta do hospital (...) 

então  quando eu entrei aqui para o 

PSF, eu deixei de ver esse lado da 

emergência, que eu sempre gostei 

muito, quando entra emergência 

mesmo que seja a coisa mais 

bobinha na unidade eu já penso em  

atender, ir em cima, você sente falta 

né. (3) 

 

 

 

Para a residente, a 

apresentação da proposta 

da vivência hospitalar, está 

desarticulada com o APS, e 

que lhe faltava 

entendimento da proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

A princípio tinha resistência 

em relação à vivência 

hospitalar, porém emergiu 

essa necessidade a partir 

da APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incompreensão 

da importância 

da vivência 

hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulando o 

modelo 

assistencial-

hospitalar com 

a APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3,4) 
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monte de coisa, então  eu aproveitei o estágio foi uma 

boa oportunidade pra mim, pelos menos a parte de 

prática mesmo procedimentos, clínica, raciocínio e ação 

é uma coisa muito boa (7), então assim,  a principio eu 

tinha uma coisa, assim pensando hoje através do 

hospital Santa Marcelina, ele tem uma condução, uma 

rotina um pouco diferente, eu vi um lado até gostoso, eu 

até inclusive pude me ver dentro de uma unidade 

hospitalar. Como experiência é muito válida, né você fica 

com aquela visão que todos os hospitais são isso e não 

é né você vê uma coisa na unidade e depois outras 

coisas podem surgir e que podem ser gostosas, naturais 

que não precisa ser em uma instituição o tempo todo;  

pra mim esse estágio é muito válido, hoje eu consigo sair 

do estágio e nossa eu pude ver isso, fazer aquilo,eu levo 

muito para a unidade, eu consigo enxergar de outro 

modo de como de como aluno, ontem eu era aluno hoje 

eu sou enfermeira, divido junto a função então é muito 

gostoso né, você ver que pode assumir que você tem 

capacidade e que tudo flui tranquilo e que você deu 

conta e é uma coisa bem legal. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

(...) você vê que muitas vezes o 

próprio enfermeiro da unidade básica 

perde isso, na hora que chega, ele 

não sabe atender né (...), então isso 

vai ficando e acaba que o enfermeiro 

só faz a parte de prevenção, 

consultório (...) (4) 

 

 

 

(...) quando chega uma emergência 

você percebe que ele não sabe atuar, 

e aí fica o médico, que muitas vezes 

fica sem prática e então você percebe 

desastres, desastres acontecem, 

coisas bobas que podem levar a 

desastres por falta de experiência de 

clínica (...) (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vivência possibilita entrar 

em contato com diversas 

situações, muitas dessas 

presentes na unidade; a 

residente demonstra 

interesse em vivenciá-las 

 

 

 

 

Dentre os aspectos que 

considera importante e que 

foram preponderantes na 

busca pela vivência 

hospitalar, está o 

desenvolvimento de 

habilidades, em especial o 

julgamento clínico, para 

tomada de decisão na APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O exercício do 

julgamento 

clínico e a 

atuação na APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5,6) 
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Pesquisador: Você gostaria de acrescentar mais 

alguma coisa sobre sua vivência hospitalar?  

 

 Sujeito: Hum deixa eu ver, assim, que o seu trabalho 

que você está fazendo é muito importante, válido eu 

acho errado a forma de impor que todos os alunos 

devam passar no hospital mas, eu acho que não passar 

em hospitalar também acho que é perder, eu acho que 

não precisa ter fechado , sou obrigada a dar plantão e  

se fosse a cada quinze dias, uma vez por mês pra que 

possa ter esse gostinho essa vivência (9)  não esquecer 

que existe esse outro lado né, até porque amanhã ele 

pode sair e ver que talvez ele não consiga, não queira e 

que existe também outro lado dele hospitalar,  acho que 

não tem que ser imposto mas que deveria existir (10) 

não como uma coisa que a gente pega, tirando as outras 

categorias, mas  para o enfermeiro, já deveria existir 

esse programa para que todos passassem, porque da 

mesma forma que no início eu achei que não deveria 

passar, hoje para mim é muito válido estar passando nos 

plantões.(11) 

 

 

 

 

(...) então você sente muita falta da 

clínica né; que você vê, não é por mal 

que isso acontece, não vejo isso 

como mal, mas, é uma coisa que eu 

sinto falta e como recém-formada não 

tenho tanta prática (...) (6) 

 

(...) eu aproveitei o estágio, foi uma 

boa oportunidade pra mim, pelo 

menos a parte de prática mesmo, 

procedimentos, clínica, raciocínio e 

ação é uma coisa muito boa (...) (7) 

 

 

 

(...) pra mim, esse estágio é muito 

válido, hoje eu consigo sair do 

estágio e nossa, eu pude ver isso, 

fazer aquilo, eu levo muito para a 

unidade, eu consigo enxergar de 

outro modo de como aluno, hoje eu 

sou enfermeira, é muito gostoso 

né(...), você ver que pode assumir, 

que você tem capacidade (...)é uma 

coisa bem legal. (8) 

 

A importância da vivência 

hospitalar em aprimorar 

competências, em especial 

o julgamento clínico do 

enfermeiro. 

 

 

 

Percebe a vivência 

hospitalar como 

possibilidade de aprimorar 

suas competências 

(conhecimento, habilidade 

e atitude). 

 

 

Atribui significado à 

vivência hospitalar em 

virtude de vivenciá-la de 

maneira diferente de 

quando aluna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprimorando 

competências 

em ambiente 

hospitalar 

 

 

 

 

Vivência 

significativa na 

formação do 

enfermeiro 

para sua 

atuação na 

APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

(8,9) 

(11) 
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(...) é muito importante, válido, eu 

acho errado a forma de impor, mas 

eu acho que não passar em 

hospitalar também acho que é perder, 

eu acho que não precisa ser fechado, 

uma vez por mês pra que possa ter 

esse gostinho essa vivência (...) (9) 

 

 

 

(...) não esquecer que existe esse 

outro lado né... até porque amanhã 

ele pode sair e ver que talvez ele não 

consiga, não queira e que existe 

também outro lado dele hospitalar,  

acho que não tem que ser imposto 

mas que deveria existir (...) (10) 

 

(...) para o enfermeiro, já deveria 

existir esse programa, para que todos 

passassem, porque da mesma forma 

que no início eu achei que não 

deveria passar, hoje para mim é 

muito válido estar passando nos 

plantões. (11) 

 

Reforça a importância da 

vivência hospitalar, por 

possibilitar experiência 

significativa, fornecendo 

subsídios/ aprimoramento, 

para sua atuação na APS, 

sugerindo flexibilidade na 

proposta. 

 

 

A vivência hospitalar 

relaciona-se com a 

possibilidade de 

aprimoramento profissional, 

abrindo o leque para 

oportunidades futuras. 

 

 

Percebe a necessidade e 

importância da vivência 

com parte do currículo da 

residência para 

enfermeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva  

profissional 

futura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 
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Quadro 6 - Questão Norteadora: “Fale de sua vivência hospitalar como ela se mostra na sua formação enquanto 

residente.” 

Discurso na Linguagem do Sujeito (D) 

Discurso 6 
Unidades de Significado (US) 

Asserções Articuladas na 

Linguagem do Pesquisador 

Convergência das 

Unidades de Significado 

Subtemas 

emergidos dos 

discursos 

US 

Primeiro eu aceitei no momento que o grupo, como é que 

fala? uma reunião do grupo dos enfermeiros que 

gostariam de fazer e partiu este estágio eletivo no 

hospital e eu optei em fazer. (1) Eu aceite porque  eu 

acho que é por mais que eu goste do PSF, seja isso que 

eu quero eu acho que o hospital, ele é muito rico, eu 

acho que é um lugar que dá para aprender muito e assim 

os pacientes estão lá, os sinais clínicos, toda a questão 

do paciente em si (2) e toda questão também,  a gente 

olha a questão familiar, a gente está no PSF, porém 

existe toda uma questão familiar na área hospitalar, que 

muitas vezes o profissional que está no hospital não 

enxerga, mas quando a gente ta lá, a partir do PSF a 

gente começa a perceber , porque  no PSF, a família a 

família é muito importante pra gente, às vezes a gente vê 

eu tenho a percepção que os profissionais na área 

hospitalar vêem a família como uma coisa que vai 

atrapalhar então é uma forma de como a gente trabalha 

família lá dentro influenciando a equipe (3), é uma 

 

Primeiro eu aceitei no momento que o 

grupo, como é que fala? uma reunião 

do grupo dos enfermeiros que 

gostariam de fazer e partiu este 

estágio eletivo no hospital e eu optei 

em fazer. (1) 

 

Eu aceite porque eu acho que é por 

mais que eu goste do PSF, seja isso 

que eu quero, eu acho que o hospital 

ele é muito rico, eu acho que é um 

lugar que dá para aprender muito e 

assim os pacientes estão lá, os sinais 

clínicos, toda a questão do paciente 

em si (...) (2) 

 

 

 

 

A vivência hospitalar neste 

modelo de RMSF partiu do 

interesse de alguns dos 

residentes enfermeiros.  

 

 

 

O contexto 

clínico/hospitalar possibilita 

uma experiência 

significativa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vivência 

hospitalar/ 

experiência 

necessária 

 

 

Vivência 

significativa na 

formação do 

enfermeiro 

para sua 

atuação na 

APS 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2,6) 
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dificuldade que a gente tem neste estágio noturno, é que 

isso fica um pouco difícil de acontecer, ter ali este 

contato; mas primeiramente a escolha foi por isso, pra 

estar com os pacientes, saber mais da clínica, por essa 

abordagem familiar  porque eu acho que essa é uma 

angústia que eu tenho que às vezes, eu to lá no PSF, ai 

meu Deus será que é isso mesmo , tudo que eu posso 

oferecer para esse paciente (4), às vezes no hospital, 

quando ele já apresenta vários sinais, quando eu estou 

lá falando, o paciente apresenta isso, isso, isso, então eu 

acho que isso ajuda muito assim você estar segura 

daquele diagnóstico que você está dando pra ele lá (5), 

então por isso mas, então minhas experiências no PS eu 

não gosto de pronto-socorro , mas primeiramente a 

gente escolheu que devia ir pra lá e, no PS, é uma porta 

aberta a gente não sabe o que pode encontrar e  na 

unidade também eu tenho que atender todos eu não 

posso falar vou escolher esse ou aquele então por esta 

característica do PS sei lá tem me ajudado abrir para o 

inesperado eu não gosto de trabalhar sem programação 

e no PS você tem minimamente programado mas você 

não pode dizer, vou atender isso ou aquilo, e  no PSF eu 

acho que isso, às vezes a gente quer condicionar esse 

negócio de prioridade, só vou atender prioridade o 

inesperado eu não quero trabalhar então eu acho que o 

PS ajuda nesta questão(6), é gostaria de estar fazendo 

estágio em outras unidades, na parte de saúde da 

 

(...) a gente olha a questão familiar, a 

gente está no PSF, porém existe toda 

uma questão familiar na área 

hospitalar, que muitas vezes o 

profissional que está no hospital não 

enxerga, mas quando a gente ta lá, a 

partir do PSF, a gente começa a 

perceber (...), na área hospitalar, 

veem a família como uma coisa que 

vai atrapalhar, então é uma forma de 

como a gente trabalha família lá 

dentro, influenciando a equipe (...) (3) 

 

 

 

(...) primeiramente a escolha foi por 

isso, pra estar com os pacientes, 

saber mais da clínica, por esta 

abordagem familiar, porque eu acho 

que essa é uma angústia que eu 

tenho que às vezes, eu to lá no PSF, 

ai meu Deus será que é isso mesmo, 

tudo que eu posso oferecer para esse 

paciente (...) (4) 

 

 

 

Relata a importância em 

interagir com a família em 

ambiente hospitalar, e as 

possibilidades e 

contribuições do residente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A busca pela vivência 

hospitalar relaciona-se à 

necessidade de aprimorar o 

julgamento clínico para 

tomada de decisão na APS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Possibilita 

interagir com a 

família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O exercício do 

julgamento 

clínico e a 

atuação na APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3,8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4,5) 
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mulher, ginecológica de parto, mas é uma coisa que a 

gente não teve oportunidade (7) ainda na questão da 

UTI, acho magnífico o olhar para o paciente, o paciente 

está ali e será que eu vou ouvir, vou falar, porque sei que 

o paciente vai ouvir, essa relação com o paciente eu 

acho importante, às vezes o paciente fica meses ali, é 

um lugar que os profissionais podem ter um maior 

contado familiar muito grande, e como esses 

profissionais reagem com a família, então assim falando 

um pouco da minha formação eu via muito descaso com 

a família, ela era colocada de lado não sabia do 

diagnóstico, prognóstico se o paciente ia sair deficiente 

se não ia sair, às vezes o profissional estava preocupado 

só com o paciente e esquecia de tudo que envolvia a 

vida dele sei lá eu acho que é isso. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) no hospital, quando ele já 

apresenta vários sinais, quando eu 

estou lá falando, o paciente 

apresenta isso, isso, isso, então eu 

acho que isso ajuda muito, assim 

você estar segura daquele 

diagnóstico que você está dando pra 

ele lá (...) (5) 

 

 

 

(...) então minhas experiências no PS 

eu não gosto de pronto-socorro, mas 

primeiramente, a gente escolheu que 

devia ir pra lá e, no PS, é uma porta 

aberta a gente não sabe o que pode 

encontrar e na unidade também eu 

tenho que atender todos (...) por esta 

característica do PS sei lá tem me 

ajudado abrir para o inesperado (...) e 

no PSF eu acho que isso, às vezes a 

gente quer condicionar esse negócio 

de prioridade, só vou atender 

prioridade o inesperado, eu não 

quero trabalhar então eu acho que o 

PS ajuda nesta questão (...) (6) 

 
Relata que a vivência 

hospitalar possibilita lidar 

com agravos à saúde, 

dessa maneira consegue 

desenvolver competências: 

dentre elas, o exercício do 

julgamento clínico para 

tomada de decisão na APS. 

 

 

 

Apesar de não ter afinidade 

com o Pronto Socorro, 

consegue perceber seu 

papel na sua formação, a 

possibilidade de  lidar com 

o inesperado, abrindo o 

leque de competências 

assistenciais, fato este que 

tem auxiliado no 

atendimento à demanda 

espontânea na APS. 
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Pesquisador: Você gostaria de acrescentar mais 

alguma coisa sobre sua vivência hospitalar?  

 

Sujeito: Ah não sei, eu acho que a vivência hospitalar é 

necessária, não que é vital, primeiro tem que trabalhar 

no hospital, mas como a gente lá é um enfermeiro 

generalista, a gente atende de tudo eu acho assim que 

se você tiver uma boa visão de quando você está dentro 

do hospital, eu acho que você será um enfermeiro 

melhor no PSF. (9) 

 

 

  

 

 

 

(...) é gostaria de estar fazendo 

estágio em outras unidades na parte 

de saúde da mulher, ginecológica de 

parto, mas é uma coisa que a gente 

não teve oportunidade (...) (7) 

 

 

 (...) então assim, falando um pouco 

da minha formação, eu via muito 

descaso com a família, ela era 

colocada de lado, não sabia do 

diagnóstico, prognóstico se o 

paciente ia sair deficiente, se não ia 

sair, às vezes o profissional estava 

preocupado só com o paciente e 

esquecia de tudo que envolvia a vida 

dele, sei lá eu acho que é isso. (8) 

 

(...) eu acho que a vivência hospitalar 

é necessária, (...) a gente lá é um 

enfermeiro generalista, eu acho 

assim, que se você tiver uma boa 

visão do hospital, eu acho que você 

será um enfermeiro melhor no PSF. 

(9) 

 

Demonstra interesse em 

vivenciar outras áreas no 

ambiente hospitalar, às 

quais se relacionam com a 

APS. 

 

 

 

Suas inquietações no que 

tange ao aspecto do 

trabalho com a família em 

ambiente assistencial- 

hospitalar, advêm de 

situações vivenciadas na 

sua formação.  

 
 
 
 
 
 
Reforça a importância da 

vivência hospitalar, em 

possibilitar a articulação do 

modelo assistencial-

hospitalar e o preventivo, 

fornecendo subsídios para 

atuar na APS. 

 

Aprimorando 

competências 

em ambiente 

hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulando o 

modelo 

assistencial-

hospitalar com 

a APS 

 

 

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 
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Quadro 7 - Questão Norteadora: “Fale de sua vivência hospitalar como ela se mostra na sua formação enquanto 

residente.”  

Discurso na Linguagem do Sujeito (D) 

Discurso 7 
Unidades de Significado (US) 

Asserções Articuladas na 

Linguagem do Pesquisador 

Convergência das 

Unidades de Significado 

Subtemas 

emergidos dos 

discursos 

US 

 Assim quando eu entrei na residência e soube que ia ter 

a vivência hospitalar eu nunca achei ruim, porque eu 

tinha saído da faculdade não tinha barreiras contra o 

hospital, como o pessoal da saúde coletiva tem,    então  

 eu sempre achei muito legal e não achei ruim ter 

vivenciado (1), aí passaram pra gente essa questão de ir 

para o hospital então essa vivência desde o começo foi 

muito boa de ser vivida porque a gente tinha pessoas por 

perto pra dar essa vivência pra gente (2), num primeiro 

momento foi uma questão de adaptação, teve algumas 

falhas, eu acho que as pessoas não tavam acostumadas 

a ter a vivência hospitalar, e como ter residentes de 

saúde da família no hospital,  e como isso vai acontecer, 

então esse é um problema da coordenação, de todo 

mundo, e como esse momento seria melhor aproveitado, 

aí a gente foi para o hospital e tiveram várias mudanças 

no processo, mudanças que eu achei saudáveis, a gente 

assume procedimentos a gente faz só SAE, a gente 

consulta, a gente acompanha visita médica ou não, isso 

 

Assim quando eu entrei na residência 

e soube que ia ter a vivência 

hospitalar, eu nunca achei ruim, 

porque eu tinha saído da faculdade 

não tinha barreiras contra o hospital 

(...) então eu sempre achei muito 

legal e não achei ruim ter vivenciado 

(...) (1) 

 

 

(...) passaram pra gente essa questão 

di ir para o hospital, então essa 

vivência desde o começo foi muito 

boa de ser vivida, porque a gente 

tinha pessoas por perto pra dar essa 

vivência pra gente (...) (2) 

 

 

 

Percebe a vivência 

hospitalar como 

possibilidade de 

aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

Atribui importância e 

significado à vivência 

hospitalar, pela orientação 

e acompanhamento do 

preceptor. 

 
 
 

 

 

Vivência 

significativa na 

formação do 

enfermeiro 

para sua 

atuação na 

APS 

 

 

 

O preceptor 

como 

articulador de 

saberes 

 

 

 

 

 

(1,6) 

(13,15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2,8) 
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foi  um monte de coisa acontecendo e a gente pensando 

como essa vivência vai facilitar nossa prática no PSF e 

ao mesmo tempo, que a gente tava vivenciando essa 

crise que na minha opinião, foi produtiva a gente discutia 

muito com a preceptoria como fazer isso e como 

transportar o conhecimento do hospital para o da saúde 

da família (3) então depois que a gente se ajustou para o 

que era melhor ser vivido no hospital para o  Saúde da 

Família ficou tranquilo então por exemplo quando decidiu 

que a gente não ia assumir mais os pacientes 

integralmente, vamos assumir a SAE, o exame físico 

prescrição de enfermagem, alguns procedimentos que a 

gente não tinha mão né não tínhamos habilidade técnica 

para desenvolver então a gente começou a desenvolver 

essas habilidade,s esse procedimentos e fazer a     SAE 

(4), então era muito interessante quando nós voltávamos 

para a unidade, então porque o que acontecia, a gente 

conseguia visualizar na hora do exame físico, na 

consulta do paciente na unidade de saúde exatamente o 

que era importante e que a gente tinha aprendido na 

prática hospitalar (5), e  hoje no meu trabalho, eu 

percebo me comparando aos meus colegas, a grande 

diferença por exemplo em ausculta cardíaca, então eu 

aprendi muito de ausculta cardíaca, pulmonar, o exame 

físico propriamente dito e onde eu aprendi? no hospital e 

compartilho com a equipe (6), porque o paciente no 

hospital já está doente, já tem algumas coisas de exame 

(...) num primeiro momento foi uma 

questão de adaptação, teve algumas 

falhas, eu acho que as pessoas não 

tavam acostumadas a ter a vivência 

hospitalar e como ter residentes de 

saúde da família no hospital (...), 

tiveram várias mudanças no processo 

(...), e a gente pensando como essa 

vivência vai facilitar nossa prática no 

PSF (...), a gente discutia muito com 

a preceptoria como fazer isso e como 

transportar o conhecimento do 

hospital para o saúde da família (...) 

(3) 

 

(...) depois que a gente se ajustou 

para o que era melhor ser vivido no 

hospital para o Saúde da Família, 

ficou tranquilo (...), a gente não ia 

assumir mais os pacientes 

integralmente, vamos assumir a SAE, 

alguns procedimentos que a gente 

não tinha mão né, não tínhamos 

habilidade técnica para desenvolver, 

então a gente começou a 

desenvolver essa habilidade, esse 

procedimentos e fazer a SAE (...) (4) 

Relata o período de 

estruturação e adaptação 

dos residentes com a 

equipe e estrutura 

assistencial-hospitalar. E o 

papel do preceptor em 

mediar a vivência hospitalar 

com vistas à atuação do 

residente na APS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vivência hospitalar 

possibilita aprimorar suas 

competências 

(conhecimento, habilidade 

e atitude), favorecendo a 

articulação do modelo 

assistencial-hospitalar e a 

APS. 

 
 
 
 
 
 

Articulando o 

modelo 

assistencial-

hospitalar com 

a APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3,4) 

(5,12) 
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físico já instaladas que a gente talvez não pegue na 

unidade, e quando pega, a gente vai saber diagnosticar 

precocemente pra fazer um encaminhamento então é 

isso o que eu achei mais rico de tudo, a gente poder 

vivenciar o paciente já doente, e poder vivenciar o que 

ele apresentaria de exame físico (7), e a forma que a 

gente sempre discutia com a preceptora nos momentos 

de discussão, como a gente pode evitar que o paciente 

chegue nesse estado, quando a gente tiver na unidade 

(8) então hoje    eu sei fazer uma ausculta cardíaca hoje 

eu sei fazer exame físico, hoje eu sei a fisiopatologia    

de  muitas doenças porque a gente tinha momentos de 

estudo de caso, a gente tinha momento da técnica 

propriamente dita, do exame físico propriamente dito do 

procedimento (9),   então antes até mesmo de entrar em 

saúde da Família, eu fui trabalhar num hospital e daí o 

hospital que eu estava, que me contratou, eles adoraram 

o meu currículo, eu tinha uma vivência em saúde da 

família eu tinha uma prática hospitalar, e daí o que eles 

falaram, eu quero trazer você pra cá, você tem uma 

vivência hospitalar e uma prática em saúde coletiva, 

prevenção e promoção, então você neste hospital, vai ter 

um olhar para a família que os outros enfermeiros não 

têm aqui dentro,então antes de voltar para o Saúde da 

Família, eu pude ver que aquilo que tinha aprendido no 

hospital e no saúde da Família me serviu como base 

para trabalhar no saúde da Família e no hospital também 

 

(...) então era muito interessante 

quando nós voltávamos para a 

unidade, então a gente conseguia 

visualizar na hora do exame físico, na 

consulta do paciente, na unidade de 

saúde exatamente o que era 

importante e que a gente tinha 

aprendido na prática hospitalar (...) 

(5) 

 

 

 

(...) hoje no meu trabalho eu percebo 

me comparando aos meus colegas a 

grande diferença, por exemplo, em 

ausculta cardíaca, então eu aprendi 

muito de ausculta cardíaca, 

pulmonar, o exame físico 

propriamente dito e onde eu aprendi 

no hospital e compartilho com a 

equipe. (6)  

 

 

 

 

 

 
 
Relata a importância e as 

possibilidades da vivência 

hospitalar na formação do 

residente enfermeiro, 

ressalta a articulação do 

modelo assistencial-

hospitalar com a APS. 

 
 
 
 
 
 
 
Relaciona a vivência 

hospitalar, como 

possibilidade de aprimorar 

seus conhecimentos. Hoje 

assumindo suas funções 

enquanto enfermeira na 

APS consegue perceber a 

importância da vivência 

hospitalar na sua formação. 
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(10) então eu acho que a importância da vivência 

hospitalar é justamente essa, é pra você criar um olhar 

clínico que você não consegue na unidade de saúde 

porque o paciente ainda não está doente, talvez a gente 

pegue um paciente doente, mas assim ele não está 

totalmente doente então, a gente consegue pegar esse 

olhar clínico prévio pra na hora que ele chegar na 

unidade de saúde eu possa fazer um diagnóstico 

precoce, avaliar isso precocemente e poder cuidar dele e 

até de procedimento mesmo(11),quem disse que na 

Unidade de saúde não aparece uma sonda pra você 

trocar, e eu percebia que os enfermeiros morriam de 

medo de trocar uma sonda vesical na unidade e daí eu 

com a vivência hospitalar, eu poderia dar um suporte 

melhor para essa família, eu saberia mexer com essa 

sonda, saberia puncionar uma veia uma coleta de exame 

laboratorial, eu saberia manipular uma oxigenioterapia 

que a gente tem em casa também então tudo que a 

gente fez no hospital, nada foi perdido na Unidade Saúde 

da Família, em momento nenhum eu achei que foi inútil 

exatamente por isso (12), eu acho que é isso.  

 

 

 

 

 

 

 

(...) o paciente no hospital já está 

doente, já tem algumas coisas de 

exame físico já instalado que a gente 

talvez não pegue na unidade, e 

quando pega, a gente vai saber 

diagnosticar precocemente pra fazer 

um encaminhamento, então é isso o 

que eu achei mais rico de tudo, a 

gente poder vivenciar o paciente já 

doente, e poder vivenciar o que ele 

apresentaria de exame físico (...) (7) 

 

 

 

  

(...) a forma que a gente sempre 

discutia com a preceptora nos 

momentos de discussão, como a 

gente pode evitar que o paciente 

chegue nesse estado quando a gente 

tiver na unidade (...) (8) 

 

 

 

 

 

 
 
Na sua concepção, a 

vivência hospitalar 

possibilita lidar com 

agravos à saúde, dessa 

maneira consegue 

desenvolver competências 

dentre elas, o exercício do 

julgamento clínico para 

tomada de decisão na APS.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Atribui importância e 

significado à vivência 

hospitalar, pela orientação 

e acompanhamento do 

preceptor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O exercício do 

julgamento 

clínico e a 

atuação na 

APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7,11) 

(14,16) 
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Pesquisador: Você gostaria de acrescentar mais 

alguma coisa sobre sua vivência hospitalar?  

 

 

Sujeito: Só que eu acho que é importante que seja dado 

esse olhar pra o residente que passa pelo hospital   ele 

pode até espernear um pouco aí, porque tem que ir para 

o hospital mas depois ele vai saber qual foi a importância 

de ter passado pelo hospital na hora que ele deparar 

com situações, até de emergência na unidade de saúde 

(13), então um outro exemplo que eu acho importante, 

eu fiquei no CO enquanto residente eu aprendi a fazer 

toque, eu aprendi a avaliar um trabalho de parto, aí 

chegou uma moça, uma usuária minha na unidade, tava 

em trabalho de parto eu consegui fazer dinâmica, eu 

consegui tocar e encaminhar ao hospital e ela teve bebê 

no mesmo dia então realmente, quer dizer a vivência 

hospitalar faz isso com a gente (14) então,  eu acho 

importantíssimo que o residente passe pelo hospital, 

pode até achar ruim no começo porém depois ele vai 

saber reconhecer o papel do hospital na unidade (15), 

todo enfermeiro que passa pelo hospital ele tem o exame 

físico melhor, ele um olhar clínico melhor, ele tem um 

raciocínio clínico melhor é isso.(16) 

 

 

 

(...) hoje eu sei fazer uma ausculta 

cardíaca, hoje eu sei fazer exame 

físico, hoje eu sei a fisiopatologia de 

muitas doenças, porque a gente tinha 

momentos de estudo de caso, a 

gente tinha momento da técnica 

propriamente dita, do exame físico 

propriamente dito do procedimento 

(...) (9) 

 

 

 

 (...) eu pude ver que aquilo que tinha 

aprendido no hospital e no Saúde da 

Família me serviu como base para 

trabalhar na Saúde da Família e no 

hospital também (...) (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A dinâmica hospitalar 

direcionada pelo preceptor 

possibilitou aprimorar suas 

competências 

(conhecimento, habilidade 

e atitude).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vivência hospitalar 

relaciona-se dentre outras 

coisas, com a possibilidade 

de aprimoramento 

profissional, abrindo o 

leque para oportunidades 

futuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprimorando 

competências 

em ambiente 

hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva 

profissional 

futura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 
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(...) eu acho que a importância da 

vivência hospitalar é justamente essa, 

é pra você criar um olhar clínico que 

você não consegue na unidade de 

saúde, porque o paciente ainda não 

está doente, talvez a gente pegue um 

paciente doente, mas assim ele não 

está totalmente doente então, a gente 

consegue pegar esse olhar clínico 

prévio, pra na hora que ele chegar na 

unidade de saúde, eu possa fazer um 

diagnóstico precoce, avaliar e poder 

cuidar dele (...) (11) 

 

(...) quem disse que na Unidade de 

saúde não aparece uma sonda pra 

você trocar?, e eu percebia que os 

enfermeiros morriam de medo de 

trocar uma sonda vesical na unidade 

e daí eu, com a vivência hospitalar, 

eu poderia dar um suporte melhor 

para essa família (...), puncionar uma 

veia, manipular uma oxigenioterapia 

que a gente tem em casa (...), tudo 

que a gente fez no hospital, nada foi 

perdido na Unidade Saúde da 

Família, (...) (12) 

Dentre os aspectos que 

considera importante na 

vivência hospitalar é a 

possibilidade de 

desenvolver competências, 

dentre elas o julgamento 

clínico, para tomada de 

decisão na APS. 

 

 

 
 
 

 
 
 
Ao descrever a atuação do 

enfermeiro na APS, 

enfatiza a importância da 

vivência hospitalar ao 

possibilitar o 

desenvolvimento de 

competências favorecendo 

a articulação com a APS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

81 

 

(...) eu acho que é importante, que 

seja dado esse olhar pra o residente 

que passa pelo hospital, ele pode até 

espernear um pouco aí, porque tem 

que ir para o hospital, mas depois ele 

vai saber qual foi a importância de ter 

passado pelo hospital na hora que ele 

deparar com situações, até de 

emergência na unidade de saúde (...) 

(13) 

 

(...) outro exemplo que eu acho 

importante, eu fiquei no CO enquanto 

residente eu aprendi a fazer toque, eu 

aprendi a avaliar um trabalho de 

parto, aí chegou uma moça uma 

usuária minha na unidade, tava em 

trabalho de parto eu consegui fazer 

dinâmica, eu consegui tocar e 

encaminhar ao hospital, e ela teve 

bebê no mesmo dia, então realmente, 

quer dizer a vivência hospitalar faz 

isso com a gente (...) (14) 

 

 

 

 
Ressalta a importância e 

significados da vivência 

hospitalar na formação do 

residente, independente da 

dificuldade inicial em 

compreender a proposta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
A vivência hospitalar 

possibilitou atuar com 

parturientes em centro 

obstétrico, fortalecendo e 

aprimorando habilidades: 

dentre elas, o julgamento 

clínico para tomada de 

decisão com vistas a sua 

atuação na APS. 
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(...) eu acho importantíssimo que o 

residente passe pelo hospital, pode 

até achar ruim no começo, porém 

depois ele vai saber reconhecer o 

papel do hospital na unidade (...) (15) 

 

(...) todo enfermeiro que passa pelo 

hospital ele tem o exame físico 

melhor, ele um olhar clínico melhor, 

ele tem um raciocínio clínico melhor, 

é isso. (16) 

Ressalta que a vivência 

hospitalar foi significativa 

na sua formação.  

 
 
 
 
 
A importância da vivência 

hospitalar em aprimorar 

competências em especial 

a clínica do enfermeiro. 
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 Quadro 8 - Questão Norteadora: “Fale de sua vivência hospitalar como ela se mostra na sua formação enquanto 

residente.”  

Discurso na Linguagem do Sujeito (D) 

Discurso 8 
Unidades de Significado (US) 

Asserções Articuladas na 

Linguagem do Pesquisador 

Convergência das 

Unidades de Significado 

Subtemas 

emergidos dos 

discursos 

US 

Bom, a minha vivência hospitalar foi muito boa, 

gratificante, hoje eu vejo assim o quanto foi importante 

(1) tá,  a gente sai da faculdade muito despreparado né a 

gente sai da faculdade sem base nenhuma pra qualquer 

tipo de trabalho, na verdade né (2), e apesar de as 

pessoas acharem que a atenção básica né e só a parte 

de prevenção, é só dar algum tipo de orientação ou fazer 

algum grupo. Vai muito além disso, principalmente no 

Programa Saúde da Família, assim uma coisa bem mais 

complexa (3). Então, assim dentre as atividades do 

enfermeiro no Programa Saúde da Família que é  o 

atendimento nos diferentes ciclos de vida da criança, da 

mulher, do adulto né os grupos de orientação as visitas 

que você faz, a demanda espontânea, que tem alguns 

casos de urgência né, é a gente precisa de uma base né, 

a teoria por si só não resolve (4), e assim foi muito 

importante essa vivência hospitalar, assim porque além 

de a gente rever muitas coisas que a gente viu na 

Bom a minha vivência hospitalar foi 

muito boa, gratificante, hoje eu vejo 

assim o quanto foi importante (...) (1) 

 

 

 

 

 

 

 

(...) a gente sai da faculdade muito 

despreparado né, a gente sai da 

faculdade sem base nenhuma né, pra 

qualquer tipo de trabalho na verdade 

né. (2) 

 

 

 

Ressalta que a vivência 

hospitalar foi válida 

gratificante para sua 

formação. 

 

 

 

 

 

 

Relata que a vivência 

hospitalar possibilita uma 

complementação na formação 

do enfermeiro. 

 

 

 

 

Vivência 

significativa na 

formação do 

enfermeiro 

para sua 

atuação na 

APS 

 

 

 

Complementa 

a formação do 

enfermeiro 

 

 

 

 

 

(1,5) 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 
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faculdade, e também né, coisas novas surgiram, ali no 

decorrer (5), e através ali da prática assistencial com o 

paciente, através de grupos de estudos, casos clínicos 

né, direcionados pelo preceptor, até mesmo rever como 

se faz um exame físico, evolução, prescrição, porque 

tudo isso a gente usa no PSF (6), estando ali mais perto, 

a gente vê a patologia do paciente para vê, se é paciente 

hipertenso o que pode causar, uma hipertensão mal 

diagnóstica, mal tratada, os cuidados que a gente tem 

que ter com ele, o paciente acamado também que a 

gente viu bastante quando a gente ficou no hospital, 

quando esse paciente vai para casa, quais os cuidados 

que a gente tem que ter qual o acompanhamento que a 

gente tem que ter (7), e no hospital a gente sempre 

enfatiza, juntar é a parte do posto com a parte do 

hospital né, ver o paciente como um todo, ele esta ali no 

hospital, mas eu tenho uma visão diferente dele, onde 

nasceu, onde mora,o que levou ele estar naquele quadro 

no hospital, para o tratamento dele, tanto no hospital, 

quanto depois, né, e assim melhorou o quadro dele no 

hospital, e agora ele vai para casa, quais são os 

cuidados com ele em casa, a orientação com a família né 

(8), é muito preconizado no Programa Saúde da Família, 

e no hospital acaba perdendo este vínculo com a família, 

essa proposta da família estar junto no cuidados, nas 

explicações no dia a dia do paciente né, a gente também 

 

(...) apesar de as pessoas acharem 

que a atenção básica né, é só a parte 

de prevenção, é só dar algum tipo de 

orientação ou fazer algum grupo. Vai 

muito além disso, principalmente no 

Programa Saúde da Família, assim 

uma coisa bem mais complexa. (3) 

 

 

(...) então, assim, dentre as 

atividades do enfermeiro no 

Programa Saúde da Família, que é o 

atendimento nos diferentes ciclos de 

vida (...) os grupos de orientação, as 

visitas que você faz a demanda 

espontânea, casos de urgência, né, é 

a gente precisa de uma base né, a 

teoria por si só não resolve... (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ações na APS envolvem 

não só as de prevenção e 

promoção, mas as ações 

curativas e de reabilitação, 

tornando assim bastante 

complexa a atuação do 

enfermeiro. 

 

 

Relata a complexidade que 

envolve o trabalho na APS e o 

papel da vivência hospitalar 

possibilitando a interação 

ensino/serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Articulando o 

modelo 

assistencial-

hospitalar com 

a APS 

 

 

 

 

Articulação 

ensino/ serviço 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

(3,8) 

(10,11) 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 
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retomou isso na parte hospitalar, então dá para fazer um 

gancho do hospital com o Programa Saúde da Família, 

foi muito válido, muito mesmo (9), porque assim, quando 

a gente foi pra prática no Posto muita coisa a gente 

retomava, aí eu vi isso no hospital, eu vi aquilo no 

hospital né, como que a gente pode usar aquilo que 

aprendeu no hospital, estar usando no posto,  muita, 

muita coisa, surge sim, porque muita gente fala: é 

diferente o atendimento no posto, hospital e outra coisa, 

mas é uma continuidade né, são atenções diferentes, 

mas aquilo é para uma pessoas, um todo, tem que 

sempre estar em harmonia todos os níveis de atenção, 

porque visam a qualidade de vida, o atendimento do 

paciente, a melhora dele, então se isso não está em 

sintonia não tem como o trabalho ser efetivo, então foi 

muito gratificante.(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) assim foi muito importante essa 

vivência hospitalar, assim porque 

além de a gente rever muitas coisas 

que a gente viu na faculdade, e 

também né, coisas novas surgiram, 

ali no decorrer (...) (5) 

 

 

 

 

(...) a prática assistencial com o 

paciente, através de grupos de 

estudos, casos clínicos, né, 

direcionados pelo preceptor, até 

mesmo rever como se faz um exame 

físico, evolução, prescrição porque 

tudo isso a gente usa no PSF (...) (6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relata a importância da 

vivência hospitalar, em 

fornecer subsídios/ 

aprimoramento, para sua 

atuação na APS. 

 

 

 

 

 

 A vivência hospitalar 

direcionada pelo preceptor 

possibilita aprimorar suas 

competências (conhecimento, 

habilidade e atitude). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

O preceptor 

como 

articulador de 

saberes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 
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Pesquisador: Você gostaria de acrescentar mais 

alguma coisa sobre sua vivência hospitalar?  

 

Sujeito: Eu acho assim, eu vejo que é muito válido que 

as próximas residências que tenham que faça esse 

gancho, que tenha esse gancho que tenha essa 

continuidade essa visão mesmo né, porque a gente 

preconiza tanto, fala tanto, hospital aquela coisa né, eles 

são muitos centrados em ver a patologia do paciente, 

então a unidade básica não tem que ficar só naquela 

coisa de prevenção né, porque tem aquela coisa, a gente 

só trabalha com prevenção(11), não todo mundo deve 

conhecer o trabalho do outro para dar a continuidade 

certa para o paciente né, porque ele foi hospitalizado 

mas ele vai retornar a qualquer hora para você, então é 

importante, você ter uma noção, saber o que aconteceu 

com ele lá, como foi a vivência dele lá para você dar 

continuidade aquele tratamento dele, então é importante 

que as outras residências tenham esse embasamento 

hospitalar para posteriormente ter um trabalho mais 

efetivo na unidade de saúde.(12) 

 
 

 

(...) estando ali mais perto, a gente vê 

a patologia do paciente para ver, se é 

paciente hipertenso, o que pode 

causar, uma hipertensão mal 

diagnóstica, mal tratada, os cuidados 

que a gente tem que ter com ele, o 

paciente acamado também que a 

gente viu bastante quando a gente 

ficou no hospital, quando esse 

paciente vai para casa, quais os 

cuidados que  a gente tem que ter, 

qual o acompanhamento que a gente 

tem que ter (...) (7) 

 

 

 

(...) no hospital, a gente sempre 

enfatiza, juntar, é a parte do posto 

com a parte do hospital né, ver o 

paciente como um todo, ele está ali 

no hospital, mas eu tenho uma visão 

diferente dele né é assim, melhorou o 

quadro dele no hospital, e agora ele 

vai para casa, quais são os cuidados 

com ele em casa, a orientação com a 

família né (...) (8) 

A vivência hospitalar 

possibilita lidar com agravos à 

saúde, fortalecendo o 

julgamento clínico e 

habilidades para atuar na 

assistência curativa e 

reabilitadora na APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A contextualização do cenário 

hospitalar com parte 

integrante dos outros níveis 

de atenção favorece 

articulação entre o modelo 

assistencial-hospitalar com a 

APS. 

 

 

 

O exercício do 

julgamento 

clínico e a 

atuação na 

APS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(7) 
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(...) essa proposta da família estar 

junto no cuidados, nas explicações no 

dia a dia do paciente né, a gente 

também retomou isso na parte 

hospitalar, então dá para fazer um 

gancho do hospital com o Programa 

Saúde da Família, foi muito válido, 

muito mesmo (...) (9) 

 

 

 

 

(...) quando a gente foi pra prática no 

Posto muita coisa a gente retomava, 

aí eu vi isso no hospital, eu vi aquilo 

no hospital né, como que a gente 

pode usar aquilo que aprendeu no 

hospital (...) muita, muita coisa surge 

sim, porque muita gente fala é 

diferente o atendimento no posto, 

hospital é outra coisa, mas é uma 

continuidade né, são atenções 

diferentes, então foi muito 

gratificante. (10) 

 

A presença do residente no 

modelo assistencial hospitalar 

possibilitou o envolvimento da 

família. Dessa maneira a 

residente percebe que é 

possível articular a vivência 

hospitalar com a APS, 

reforçando assim sua 

importância. 

 

 

 

 

Assumindo suas atividades na 

APS percebe que é possível a 

articulação do modelo 

assistencial-hospitalar e o 

preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilita 

interagir com a 

família 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(9) 
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(...) eu vejo que é muito válido que as 

próximas residências que tenham que 

faça esse gancho que tenha esse 

gancho que tenha essa continuidade, 

essa visão mesmo né, hospital eles 

são muito centrados em ver a 

patologia então a unidade básica não 

tem que ficar só naquela coisa de 

prevenção né, porque tem aquela 

coisa, a gente só trabalha com 

prevenção (...) (11)  

 

(...) todo mundo deve conhecer o 

trabalho do outro para dar a 

continuidade certa para o paciente 

né, porque ele foi hospitalizado, mas 

ele vai retornar, então é importante 

ter uma noção, para você dar 

continuidade (...) então é importante 

que as outras residências tenham 

esse embasamento hospitalar para 

posteriormente ter um trabalho mais 

efetivo na unidade de saúde. (12) 

 

Compreende que o contexto 

hospitalar é parte integrante 

da APS. Sugere que a 

vivência hospitalar faça parte 

do currículo da residência. 

 

 

 

 

 

 

 

Reforça a necessidade do 

entrosamento entre os níveis 

de atenção, almejando a 

qualidade da assistência, e a 

importância da vivência 

hospitalar na formação do 

residente. 
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4 ARTICULANDO O DISCURSO EM BUSCA DA COMPREENSÃO: 

APROXIMAÇÕES 

   

Para permitir melhor compreensão da fala dos residentes enfermeiros, 

seguem as articulações dos depoimentos de cada sujeito. Tais articulações 

emergiram das unidades de significado dos discursos estabelecidas pelo 

pesquisador enquanto ser atribuidor de significados. 

  

Após a redução fenomenológica dos discursos apresentados anteriormente, 

realizamos uma nova leitura das unidades de significado extraídas e das asserções 

articuladas na linguagem do pesquisador na busca de um sentido e apreensão do 

fenômeno para cada sujeito. Isso nos levou a uma organização de ideias sobre o 

objeto de estudo, dando origem a uma visão geral e concisa de cada discurso, 

conforme textos apresentados a seguir: 

 

Discurso 1 

 

Para a residente, a apresentação da proposta da vivência hospitalar, estava 

desarticulada com a Atenção Primária à Família, e faltava-lhe entendimento da 

proposta. 

 

Ao iniciar a vivência hospitalar, a residente conseguiu aproximá-la de sua 

prática, dessa maneira atribui algum significado. Destaca que a vivência hospitalar 

apresenta situações que permitem o desenvolvimento com outros profissionais, 

salienta a importância do diálogo entre os pares e a equipe o que lhe proporcionou 

uma reflexão da prática. 

 

Ressalta que a vivência hospitalar possibilitou um novo olhar para o ambiente 

hospitalar, favorecendo rever seus conceitos. Hoje percebe a vivência hospitalar 

como uma maneira de aprimorar suas competências (conhecimento, habilidade e 

atitude). 
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Atualmente, assumindo suas funções de enfermeira na Atenção Primária à 

Saúde, relata que a vivência hospitalar mostrou-se uma experiência válida e 

significativa na sua formação.  

 

Reforça a importância da vivência hospitalar, ao fornecer subsídios, para uma 

melhor atuação do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde, e que só obteve 

ganhos com a vivência hospitalar. 

 

Discurso 2 

 

Ao ser questionada sobre sua vivência hospitalar, manifesta que no atual 

modelo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, a vivência hospitalar 

partiu do interesse de alguns dos residentes enfermeiros. Coloca como ponto 

desafiador para a vivência hospitalar a carga horária da residência e a dificuldade 

inicial em relacioná-la com a Atenção Primária à Saúde.  

 

Aponta que a vivência hospitalar complementa sua formação, em especial, a 

articulação entre ensino e serviço. Ressalta que a vivência hospitalar é uma 

oportunidade de trocar experiências, vivenciar situações de urgência e emergência e 

exercitar o ato de julgamento clínico.  

 

 Realça como aspecto positivo a discussão de caso que se configura diferente 

da atenção básica em virtude dos agravos à saúde presentes nos usuários. Reforça 

que a vivência hospitalar foi uma experiência válida e significativa, favorecendo uma 

vivência clínica e melhorando suas competências para a tomada de decisão na 

Atenção Primária à Saúde. Fala dos desafios em educar os profissionais para 

atitudes mais humanizadas, em especial no ambiente hospitalar. Finaliza reforçando 

a necessidade e importância da vivência hospitalar para sua formação enquanto 

residente. 
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Discurso 3 

 

A residente, ao iniciar suas atividades como enfermeira na Atenção Primária à 

Saúde, vivenciou algumas limitações profissionais, buscando de maneira 

espontânea a vivência hospitalar, como estratégia para melhorar sua atuação 

profissional. Esclarece que capacitações pontuais estão distantes da realidade vivida 

no serviço, reforçando a necessidade da articulação ensino-serviço.   

 

 Salienta que a vivência hospitalar configura-se numa experiência 

significativa, ao proporcionar o exercício do julgamento clínico com vistas a sua 

atuação na Atenção Primária à Saúde, impulsionando o exercício da autonomia, 

indo ao encontro das suas necessidades. 

 

Percebe-se o entusiasmo em envolver e compartilhar suas experiências 

hospitalares com a equipe multiprofissional na APS. Acredita que a vivência 

hospitalar relaciona-se, entre outras coisas, com a possibilidade de aprimoramento 

profissional, abrindo o leque para oportunidades futuras. 

  

Discurso 4 

 

Ao ser indagada sobre sua vivência hospitalar afirma que a procura pela 

vivência advém da necessidade de aprimorar suas competências, vivenciar a clínica 

e complementar sua formação. Ressalta que a residência, mesmo não tendo o 

objetivo de suprir lacunas na formação, acaba fazendo esse papel. 

 

Seu principal interesse foi pelo Pronto-Socorro, porém, ao iniciar a vivência, 

começou a adentrar em outras áreas do hospital, percebendo suas contribuições em 

integrar ensino e serviço.  

 

Refere que a dinâmica hospitalar possibilita uma articulação com a Atenção 

Primária à Saúde, pela possibilidade de lidar com os agravos à saúde, 

proporcionando o exercício do julgamento clínico.  

 

 



Articulando o discurso em busca da compreensão: aproximações 

 

 

93 93 

Reforça a necessidade de vivenciar outros cenários de ensino e de 

aprendizagem, pensando na complexidade que é trabalhar com atenção primária à 

saúde, possibilitando assim um melhor diálogo com os níveis de atenção à saúde.  

Finaliza que a vivência hospitalar foi uma experiência válida, significativa 

fortalecendo sua necessidade e importância.  

 

Discurso 5 

 

Inicia sua fala, mencionando que a vivência hospitalar naquele modelo de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família, partiu do interesse de alguns dos 

residentes enfermeiros.  

 

Relata os desafios iniciais em compreender o papel da vivência hospitalar na 

sua formação. Narra que a busca pela vivência emergiu na própria unidade onde 

percebeu suas limitações e necessidades que não foram totalmente contempladas 

na sua formação. 

 

 Destaca ser importante: aprimorar suas competências; vivenciar a clínica; 

lidar com situações de urgência e emergência e exercitar o julgamento clínico. Seu 

discurso denota sua satisfação em interagir com outros enfermeiros em diferentes 

cenários. 

 

Percebe que a atuação do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde tende a 

direcionar à ações de prevenção e promoção, pelo fato de vivenciar algumas 

situações desagradáveis na tomada de decisão, pela inexperiência no julgamento 

clínico. 

 

Propõe que a vivência hospitalar seja flexível, em relação a dia e horário, 

reforçando ter sido uma experiência válida e significativa.  

 

Atribui à vivência hospitalar a possibilidade de aprimoramento profissional, 

abrindo o leque para oportunidades futuras. Estabelece que a vivência hospitalar 

deva ser parte integrante do currículo da residência para enfermeiros. 
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Discurso 6 

 

Ao falar sobre sua vivência hospitalar, expressa que no atual modelo da 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família, o interesse pela vivência partiu 

de alguns dos residentes enfermeiros. 

 

Reforça seu interesse pela Atenção Primária à Saúde, porém acredita que a 

vivência hospitalar seja uma experiência válida e significante na sua formação, 

proporcionando uma aproximação entre o ensino e o serviço.  

 

Verbaliza que, ao realizar a consulta de enfermagem na Atenção Primária à 

Saúde, sente-se insegura em relação à tomada de decisões. Expõe que o interesse 

pela vivência hospitalar está relacionado com a necessidade de vivenciar a clínica, 

lidar com agravos à saúde e exercitar o julgamento clínico. 

 

Apesar de não ter afinidade com o Pronto-Socorro, consegue perceber sua 

importância e possibilidade de aprendizagem. Ressalta que estar no Pronto-Socorro 

tem ajudado a vencer sua limitação em trabalhar com o inesperado, auxiliando-a a 

lidar com a demanda espontânea na Atenção Primária à Saúde.  

 

Demonstra interesse em vivenciar outras áreas do ambiente hospitalar, as 

quais se relacionam com a Atenção Primária à Saúde como, por exemplo, 

ginecologia e obstetrícia. 

 

Pela complexidade e competências exigidas para atuar na Atenção Primária à 

Saúde, considera necessária a vivência hospitalar.  

 

Discurso 7 

 

Ao saber que a vivência hospitalar era parte integrante do currículo da 

residência, percebeu a possibilidade de aprimorar suas competências. Menciona os 

desafios iniciais relacionados à articulação da vivência com a Atenção Primária à 

Saúde e a interação com a equipe. 
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Relaciona a vivência hospitalar com a possibilidade de exercitar o julgamento 

clínico e articular ensino e serviço. Relata que, ao lidar diretamente com os agravos 

à saúde em ambiente hospitalar, pôde ter uma experiência válida e significativa, por 

vivenciar a clínica e aprimorar sua capacidade de julgamento clínico.  

 

Percebe que as diversas estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas em 

ambiente hospitalar favoreceram uma aproximação com a Atenção Primária à 

Saúde. Ressalta a importância do preceptor em mediar as discussões e favorecer 

interação ensino/serviço. 

  

Atualmente, é enfermeira na Atenção Primária à Saúde. Nessa função 

percebe a vivência hospitalar como uma experiência válida, significante na sua 

formação. Acredita que a vivência hospitalar abriu um leque de possibilidades 

profissionais. 

 

Considera relevante e importante a vivência hospitalar na formação do 

residente enfermeiro, a despeito da dificuldade inicial em compreender a proposta.  

 

Discurso 8 

 

Para a residente, a vivência hospitalar foi uma experiência bastante 

gratificante. Hoje, sendo enfermeira na Atenção Primária à Saúde reconhece seu 

significado e importância.  

 

Percebe que a Atenção Primária à Saúde envolve não só as ações de 

prevenção e promoção, mas ações curativas, urgências/emergência e de 

reabilitação, tornando assim bastante complexa a atuação do enfermeiro.  

 

Aponta as limitações e lacunas na formação do enfermeiro em não possibilitar 

a vivência clínica, habilidades técnicas e não articular o ensino com o serviço. Atribui 

importância à vivência hospitalar, pela possibilidade de suprir essas lacunas e 

aprimorar seus conhecimentos.  
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Na sua concepção, a vivência hospitalar oportuniza lidar com agravos à 

saúde, fortalece o exercício do julgamento clínico, proporciona vivência clínica e 

habilidades para atuar na assistência curativa e reabilitadora na Atenção Primária à 

Saúde. 

 

Atribui importância e significado ao papel do preceptor em favorecer a 

articulação da vivência hospitalar com a Atenção Primária à Saúde.  

 

Compreende que o contexto hospitalar é parte integrante da Atenção Primária 

à Saúde. Reforça a necessidade do entrosamento entre os níveis de atenção, 

almejando a qualidade da assistência. 

 

Enfatiza a importância da inserção do residente enfermeiro em ambiente 

assistencial-hospitalar. 
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5 CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A COMPREENSÃO DO FENÔMENO 

 

Ao serem interrogados sobre os significados da vivência hospitalar na sua 

formação os residentes enfermeiros reviveram seu modo de ver, sentir, perceber a 

vivência hospitalar na sua formação e retratam suas percepções dentro de um 

contexto do que é familiar sobre esse fenômeno para eles. Ao descrever essas 

percepções, exteriorizam pensamentos e sentimentos relacionados a essa vivência. 

 

Assim, neste momento da pesquisa, destacamos as convergências que 

procuram/revelam o sentido que os residentes enfermeiros entrevistados atribuem à 

vivência hospitalar na sua formação.  

 

A organização dos discursos nos permitiu a apreensão de subtemas que 

convergiram para os temas: Aproximando a vivência hospitalar e a Atenção Primária 

à Saúde; Aprendizagem significativa; Vivenciando o cotidiano da residência. 

 

Tema 1 – Aproximando a vivência hospitalar e à Atenção Primária à Saúde 

 

Para essa categoria aberta, convergem as unidades de significado que 

descrevem a percepção dos residentes ao vivenciarem o contexto hospitalar como 

eixo para uma melhor atuação na Atenção Primária à Saúde.  

 

Dessa maneira, para melhor compreensão do tema, encontra-se ele dividido 

nos seguintes subtemas: Articulando o modelo assistencial-hospitalar com a Atenção 

Primária à Saúde; Articulação ensino/ serviço; O preceptor como articulador de 

saberes; Interação e diálogo entre os pares no ambiente hospitalar; Possibilidade de 

interação com a família. 

 

Articulando o modelo assistencial-hospitalar com a Atenção Primária à Saúde  

 

Ao estruturarmos o currículo da residência refletimos na participação e atuação 

do residente enfermeiro no que tange à Atenção Primária à Saúde e às 

responsabilidades assistenciais, que envolvem desde ações de prevenção e 

promoção de saúde, como também curativas, de reabilitação e acompanhamento 



Construindo caminhos para a compreensão do fenômeno 

 

 

98 98 

dos agravos.  

 

Ao pensarmos nas ações curativas, de reabilitação e acompanhamento dos 

agravos, entendemos o domicílio como um cenário de atuação da Atenção Primária 

à Saúde. Sendo assim, necessário se faz preparar os enfermeiros para prestar 

assistência de enfermagem com qualidade e segurança. Nesse sentido, refletimos 

sobre as possibilidades da vivência hospitalar, em virtude da sintomatologia clínica, 

dos inúmeros procedimentos e intervenções realizados no hospital, e que muitas 

vezes são reportados para o domicílio. 

 

(...) então era muito interessante quando nós voltávamos para a 

unidade, a gente conseguia visualizar na hora do exame físico, na 

consulta do paciente exatamente o que era importante e que a gente 

tinha aprendido na prática hospitalar (D7US05) 

 

(...) quem disse que na unidade, não aparece uma sonda pra você 

trocar?, coleta de exame, oxigenioterapia, e eu percebia que os 

enfermeiros morriam de medo, eu com a vivência hospitalar, eu poderia 

dar um suporte melhor para essa família, tudo que a gente fez no 

hospital nada foi perdido na UBS. (D7US12) 

 

O domicílio é um espaço adequado ao cuidado de enfermagem, na medida 

em que a contenção de despesas e os riscos de infecção servem de argumento para 

reduzir o período de permanência, tanto em unidades de internação como em 

unidades de tratamento intensivo (LIMA e VARGAS, 2002). 

 

Dessa maneira nós questionamos como articular o modelo assistencial-

hospitalar com a Atenção Primária à Saúde. Compreende-se que os hospitais 

representam um importante papel quando se pensa em construção de linhas de 

cuidado que articulem diferentes equipamentos de saúde na produção das respostas 

às necessidades dos usuários (FEUERWERKER, CECÍLIO 2007).  Nesse sentido, a 

vivência hospitalar favorece a discussão sobre a necessária articulação dos níveis 

de atenção à saúde em busca da integralidade da assistência.  
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Concomitantemente, o cotidiano hospitalar proporciona aos residentes 

lidarem diariamente com situações que possibilitam o exercício de habilidades e 

atitudes como a flexibilidade, confiança, paciência, intuição, adaptação e o 

reconhecimento de suas limitações profissionais.  

 

(...) no hospital a gente sempre enfatiza junta; é a parte do posto com a 

parte do hospital, ver o paciente como um todo, ele esta ali no hospital 

né, e assim melhorou o quadro dele no hospital, e agora ele vai para 

casa, quais são os cuidados com ele em casa, a orientação com a 

família; então foi muito gratificante. (D8US08) 

 

Compreendemos a necessidade de trabalharmos a formação generalista dos 

enfermeiros, em virtude da complexidade de suas ações na Atenção Primária à 

Saúde, abrangendo, em um único dia, ações de prevenção e promoção a saúde, 

atendimento de urgência/ emergência e as ações curativas, sejam no contexto do 

domicílio ou na unidade de saúde.  

 

(...) você vê que muitas vezes o próprio enfermeiro da unidade básica 

perde isso; na hora que chega, ele não sabe atender (...), então, isso vai 

ficando e acaba que o enfermeiro só faz a parte de prevenção, 

consultório. (...) (D5US04) 

 

Dessa maneira, acreditamos que, diversificar os cenários de aprendizagem é 

essencial visto que há diferentes tipos de complexidade envolvidos nos problemas 

de saúde, que exigem a mobilização de diferentes áreas de saber (SILVA, 2003).  

  

As falas apresentadas a seguir expressam a concepção dos residentes sobre 

a “Articulação do modelo assistencial-hospitalar com a Atenção Primária à Saúde” 

 
(...) então, assim, tá sendo muito proveitoso, muito; a gente chega em 

casa, e começa a refletir no que viu ali, e ir para casa ler e discutir, e eu 

levo muito para a unidade também tudo; tudo que eu vi ali.(D3US06) 

 

(...) dentro do hospital a gente assim tem diversas vivências, a gente ali 

consegue pegar esses pacientes e ali ter um trabalho parecido que você 

desenvolve dentro da unidade. (D4US06) 
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Constatamos que é possível articular o modelo assistencial-hospitalar com a 

Atenção Primária à Saúde, compreendendo que “a atuação clínica com enfoque na 

doença, na prescrição e no tratamento é de fundamental importância no contexto do 

cuidado à saúde, uma vez que a população encontra-se adoecida. Essa articulação 

é viável desde que, o modelo assistencial-hospitalar esteja associado a uma visão 

de saúde ampliada, incorporando ao fazer profissional, competências que 

possibilitem ter uma visão diferenciada, integral, ampliada do processo saúde 

doença” (NASCIMENTO, 2008. p.101).  

 

Enfatizamos a importância das discussões, para favorecer a articulação do 

modelo assistencial-hospitalar com o preventivo. Essas discussões devem ser 

oportunizadas a todo o momento, permeadas por experiências vivenciadas na 

Atenção Primária à Saúde, e centradas no usuário inserido no contexto familiar e 

social, na perspectiva de promover o empoderamento, tanto do usuário quanto da 

equipe. 

 

Essas discussões devem buscar conhecer a respeito da fisiopatologia, 

intervenções referentes ao processo saúde-doença, interação com o indivíduo e 

família, aprimorando e desenvolvendo procedimentos técnicos, urgência/emergência 

e julgamentos clínicos dos problemas apresentados pelos pacientes e/ou família. 

Ressaltamos o pensamento Freiriano, segundo o qual a ação de ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção. 

 

Articulação ensino/serviço 

 

Os preceptores, ao proporem a vivência hospitalar, refletiram sobre a 

necessidade de possibilitar a articulação ensino (teoria) e prática (serviço). 

Percebemos a importância e a necessidade da colaboração/articulação entre os dois 

locais de formação, de modo que a teoria tenha repercussões na prática e as 

práticas possam influenciar e atualizar o processo ensino/aprendizagem em uma 

perspectiva integral (SÁ-CHAVES, ALARCÃO, 2000). 
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Ao pensamos em uma perspectiva integral, vamos ao encontro da definição 

de integralidade e encontramos, no Dicionário Houaiss, somente termos que se 

aproximam: integral como adjetivo (total, inteiro, global); integrar como verbo 

transitivo direto (completar, inteirar, integralizar) e totalidade como substantivo 

(conjunto das partes que constituem um todo; soma). 

 

Os sentidos da integralidade permeiam desde atributos como acesso, 

capacidade dos profissionais de perceber os usuários em suas dimensões 

biopsicossociais, articulação da equipe multiprofissional nos serviços, até oferta de 

serviços que compreendam desde a promoção da saúde à reabilitação de sequelas 

e a possibilidade de articulação de serviços em níveis crescentes de sofisticação 

tecnológica para resolução dos problemas da população (SILVA, MASCARENHAS, 

2004). 

 

O princípio de integralidade, em um dos seus sentidos, corresponde 

exatamente a uma crítica da dissociação entre a teoria e prática assistenciais, 

fomentadas por meio de distinções cristalizadas entre serviços de saúde pública e 

serviços assistenciais (PINHEIRO, MATTOS 2003). 

 

Nesse sentido, a vivência hospitalar almeja superar a dissociação entre teoria 

e prática, por meio da assistência integral ao cuidado do paciente, 

concomitantemente visa integrar o contexto assistencial hospitalar com o preventivo. 

 

Refletindo a assistência e a formação, de maneira integrada, almejamos a 

articulação de todos os passos na produção do cuidado e no restabelecimento da 

saúde, passos esses que permeiam a associação da teoria com a prática, por meio 

de um acompanhamento da trajetória do cuidado, evitando-se assim a sua 

fragmentação e dissociação. 

 

Dessa maneira, discutimos a necessidade do desenvolvimento de um 

processo educacional permanente, integrando o ensino com, serviços, voltando-se à 

criação de novos valores, trabalhando mais com a saúde do que a doença, não 

centrando somente nas ações hospitalares, curativas e individuais e que acima de 

tudo, assumam tais procedimentos, por meio de uma equipe multiprofissional (CASA 
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DE SAÚDE SANTA MARCELINA, 2005). 

 

Sob esse prisma percebemos os desafios que iríamos vivenciar, pois 

sabemos que o currículo da maioria das instituições de ensino superior de 

graduação em enfermagem tem direcionado para um saber fragmentado. A que se 

reforçar que o todo é a soma das partes, porém o homem é o mundo ultrapassam 

essas fronteiras (GATTÁS, 2006). 

 

Vejamos o discurso a seguir: 

 

(...) logo no começo da residência nós tivemos um curso de primeiros 

socorros lá, mas não é a mesma coisa; não é aquilo que a gente quer, 

não é a prática, igual na faculdade; quando tivemos o curso de 

primeiros socorros, então assim a nossa necessidade é para aplicar na 

unidade o que a gente aprendeu, porque nunca se sabe o que vai 

aparecer, né? (D3US02) 

 

Ao iniciarmos a vivência hospitalar, refletimos sobre essa formação 

fragmentada e o desafio de integrá-la no contexto da prática.  Percebemos que 

apesar da bagagem teórica, era notável a dificuldade em relacionar os conteúdos 

aprendidos com a realidade apresentada.  

 

Eles são capazes de descrever com base em referenciais teóricos, os 

agravos à saúde, porém apresentam limitações para articular esse saber a uma 

situação real que foge do contexto fechado dos livros, exigindo assim uma 

capacidade de julgar, identificar problemas e propor intervenções. 

 

Nesse contexto, esta pesquisa denota a aproximação conceitual de 

multidisciplinaridade entendida pela justaposição de várias disciplinas em torno de 

um mesmo tema ou problema. As várias disciplinas são colocadas lado a lado, 

porém sem interação entre si, as diferentes áreas coexistem lado a lado, porém com 

baixíssima inter-relação, corroborando com Furtado (2007). 
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Acreditamos que essa formação é ineficiente para preparar os profissionais 

para atenderem às demandas do mercado, posto que mercado expõe os 

profissionais a cenários e situações que fogem de seu arcabouço teórico, exigindo 

reflexão e julgamento clínico, dentre outros. 

 

A partir desse contexto, estruturamos a vivência hospitalar de maneira que 

pudesse integrar teoria e prática. Apoiados nas diretrizes curriculares nacionais, que 

sugerem que a formação (ensino), em áreas da saúde deva privilegiar a prática 

(serviço) contextualizada, ocupando lugar central na formação, e ocorrendo em 

cenários diversificados ao longo de todo o curso (FEUERWERKER, CECÍLIO, 2007). 

 

Vale e Guedes (2004) corroboram a discussão, ao apontarem que, em se 

tratando do processo ensino-aprendizagem, um dos desafios que a enfermagem 

vem enfrentando diz respeito à formação de profissionais competentes que busquem 

a articulação da teoria e da prática, numa visão crítica acerca da realidade. 

 

Os discursos a seguir traduzem nossa preocupação e nos levam a refletir 

sobre as possibilidades de vivência hospitalar aproximar ensino e serviço.  

 

(...) quando nós chegamos ao hospital com aquela sede, aquela 

vontade; assim muito do que a gente viu nos livros, muito do que a 

gente viu na faculdade não é, a gente tava vendo ali, e que não era 

realidade diária, então isso traz muita satisfação prá gente viu, é muito 

legal, eu acho que é isso, a necessidade partiu daí mesmo. (D3US04) 

 

(...) dentre as atividades do enfermeiro no PSF que é o atendimento nos 

diferentes ciclos de vida, grupos de orientação, demanda espontânea, 

casos de urgência né, é a gente precisa de uma base, a teoria por si só 

não resolve. (D8US04) 

 

(...) eu me interessei, mas assim por uma questão, porque eu não tive 

essa vivência na graduação, então assim eu tive toda a matéria de 

pronto-socorro na graduação, porém eu não tive a vivência em pronto- 

socorro, então eu tive essa oportunidade e aceitei. (D2US03) 
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Nessa ótica, acreditamos que devemos investir no permanente diálogo da 

ação (o que fazer) com o interlocutor (situação), numa perspectiva de resolução de 

problemas e construção de saberes, que facilite o desenvolvimento de uma teoria 

articulada à prática (SILVA, SILVA, 2005).  

 

Dessa maneira, será possível ligar a ação à situação e estabelecer conexões 

entre a prática e os seus referenciais teóricos, resultando em uma visão integral e 

contextualizada dos problemas profissionais.  

 

Acreditando que a assistência de enfermagem precisa ser vivenciada e que 

somente a teoria não consegue proporcionar subsídios efetivos para a atuação 

segura e eficaz, cabe ao enfermeiro ter habilidades em todos os ciclos de vida no 

que se refere a agravos à saúde.  

 

No cotidiano hospitalar, os enfermeiros assumiam o cuidado integral ao 

paciente, esse cuidado envolve as ações para atendimento das necessidades 

humanas básicas (alimentação, higiene, conforto) e as ações mais complexas, onde 

se faz necessário um amplo conhecimento da clínica (teoria e prática) para o 

aprimoramento de uma competência essencial ao enfermeiro, a competência clínica 

ou julgamento clinico.  

 

 Pensando no desenvolvimento dessa competência, posteriormente ao 

atendimento das necessidades humanas básicas, os residentes eram 

acompanhados e direcionados para a anamnese, entrevista detalhada com o 

paciente e a família. Na anamnese, são identificados e apontados os pontos 

principais que serão explorados no exame físico. 

 

O exame físico detalhado permite aos enfermeiros correlacionar os sinais e 

sintomas; para isso é necessário ter uma boa bagagem teórica, para ser refletida e 

questionada com os achados levantados no exame físico (prática). 

 

Ao correlacionarem os sinais e sintomas, eles estão exercitando e 

aproximando a teoria e a prática. Posteriormente a essa etapa, elencamos os 

problemas evidenciados em ordem de prioridade, determinamos os diagnósticos de 
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enfermagem e então discutimos as intervenções e as implementamos. 

 

Com essa dinâmica diária, podemos nos aproximar do vivido pelos residentes 

e acreditamos estar possibilitando a articulação da teoria e prática, almejando 

superar as limitações da formação. Nesse sentido, comungamos o pensamento 

Freiriano, possibilitando aos residentes a criação de um processo metodológico de 

construção do conhecimento, com base em sua relação com o contexto, com a 

realidade e com a sua cultura. 

 

O preceptor como articulador de saberes 

 

Acreditamos ser essencial o papel do preceptor em favorecer a articulação do 

modelo assistencial-hospitalar com a Atenção Primária à Saúde. Ao entender que o 

desenvolvimento processa-se em interação com outras pessoas que têm em seu 

cargo a responsabilidade de orientar a aprendizagem do residente em contextos da 

prática clínica.   

 

Compreendemos que a simples inserção do residente em ambiente hospitalar 

dificulta essa articulação com a Atenção Primária à Saúde. O preceptor irá mediar o 

aprendizado em ambiente hospitalar; nesse sentido necessita estar envolvido com o 

planejamento da residência. Dessa maneira, ele poderá “apreender” do hospital 

aquilo que é relevante para a atuação do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde. 

  

O preceptor deve estimular e auxiliar na construção do conhecimento, 

assumir responsabilidades em situações clínicas complexas, possibilitando uma 

reflexão sobre o observado e o vivido, favorecendo a construção ativa do 

conhecimento na ação de aprender a fazer, fazendo (ALCORÃO, RUA, 2005). 

 

Ao identificar as situações hospitalares que melhor problematizam a realidade 

vivida na Atenção Primária à Saúde, o preceptor, assumindo a assistência de 

enfermagem conjuntamente com os residentes, consegue desenvolver e aprimorar 

as competências clínicas e algumas habilidades técnicas elementares à profissão.  
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O preceptor exerce a função de preceptoria entendida como uma estratégia 

de ensino-aprendizagem individualizada, que busca promover a integração de 

conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas pelo aluno, ao longo do curso, 

para construir sua identidade profissional (SANNA, SILVA, GOMES, 1999). 

 

As falas apresentadas a seguir expressam a concepção dos residentes sobre 

o papel do preceptor na construção do conhecimento em ambiente hospitalar.  

 

(...) a forma que a gente sempre discutia, com a preceptora nos 

momentos de discussão, como a gente pode evitar que o paciente 

chegue nesse estado quando a gente tiver na unidade (...) (D7US08)  

 

(...) a prática assistencial com o paciente, através de grupos de estudos, 

casos clínicos né, direcionados pelo preceptor, até mesmo rever como 

se faz um exame físico, evolução, prescrição, porque tudo isso a gente 

usa no PSF. (D8US06) 

 

(...) passaram pra gente essa questão de ir para o hospital, então essa 

vivência, desde o começo, foi muito boa porque a gente tinha pessoas 

por perto pra dar essa vivência pra gente (...) (D7US02) 

 

As falas sinalizam o papel do preceptor na aproximação da vivência hospitalar 

e a Atenção Primária à Saúde. Essa aproximação aconteceu por discussão de caso 

à beira do leito, grupos de estudos sobre temas específicos e na sistematização da 

assistência de enfermagem.  

 

Não podemos deixar de citar que o vínculo do preceptor com as pessoas, 

com o contexto hospitalar e com os residentes foi o grande facilitador dessa 

aproximação.  

 

Nesse sentido, este trabalho aponta que o sucesso ou não da aprendizagem 

está fundamentado essencialmente na afetividade, na confiança, na empatia e 

respeito entre residentes e preceptores, residentes e residentes, preceptores e 

preceptores, questões estas também presentes nos trabalhos de Lessa (2000).  
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Interação e o diálogo entre os pares no ambiente hospitalar. 

 

Ao refletirmos a vivência hospitalar e a interação e o diálogo entre os pares, 

discutimos sobre seu papel em possibilitar a interação entre os pares. 

Compreendendo que a plena interação entre o indivíduo, a formação e o contexto de 

trabalho, os processos formativos desenvolvem capacidades de resolução de 

problemas e de pensamento criativo (SILVA, SILVA, 2004). 

 

Compreendemos que a vivência hospitalar contribui com o processo formativo 

dos enfermeiros, não somente pelas questões técnicas e clínicas, como também 

pela possibilidade da interação com outros membros da equipe multiprofissional, 

possibilitando a troca e compartilhamento de novos saberes. 

 

Vejamos o discurso a seguir: 

 

(...) porém a gente indo lá, a gente ficou sabendo o quanto era 

importante, assim porque uma das primeiras coisas é o conjunto dos 

enfermeiros, você entra em contato com enfermeiros de diversas 

formações enquanto residentes, e lá a gente pode trocar experiências, 

coisa que na unidade não dá, vai um enfermeiro só e outras profissões, 

não é. (D1US02) 

 

Para os enfermeiros, a possibilidade de trocar experiências com enfermeiros 

de outras áreas teve um papel formativo a partir da interação que favoreceu o 

desenvolvimento de novas competências.  Esse componente formativo advém do 

diálogo, das discussões, do descobrimento de novas realidades e pontos de vista 

diferentes sobre determinadas temáticas envolvendo o dia a dia do enfermeiro.  

 

Nesse contexto, corroboramos Silva e Silva (2004), no que diz respeito à 

situação de trabalho que, pela sua complexidade e pela mobilização de 

competências múltiplas que exige, pressupõe a interação de uma pessoa ou grupo e 

comporta, por isso, um potencial formativo.  
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Possibilidade de interação com a família 

 

Dentre os desafios em aproximar a vivência hospitalar, da Atenção Primária à 

Saúde, encontra-se o de envolver e interagir com a família em ambiente hospitalar. 

Compreendemos que a família é essencial na efetivação da assistência de 

enfermagem, por isso não poderíamos deixar de criar estratégias, para trabalhar 

com a família em ambiente hospitalar. 

 

Compreendemos que esse aspecto configura-se um desafio na formação dos 

residentes no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. 

Refletimos que esse desafio advém da formação, onde as áreas das ciências da 

saúde sofreram influências do modelo mecanicista e cartesiano, compreendendo 

que a decomposição das partes em subpartes favorecia o melhor entendimento do 

todo, dificultando dessa maneira a visão do todo e o cuidado integral. 

 

Acreditamos que a família é um espaço onde se constrói saúde; no entanto, 

ela ainda não é vista como uma unidade para prestação de assistência à saúde e 

seus membros continuam sendo vistos de maneira individualizada (SAUPE et al, 

2007). 

 

Nesse sentido, acreditamos que é preciso resgatar o olhar sobre os 

indivíduos, suas famílias e seus contextos de vida, identificando como elas existem, 

como são compostas, papéis que desempenham, e quais são os alicerces que 

foram construídos ao longo de sua trajetória, reconhecendo-as como unidade, 

respeitando sua autonomia e favorecendo a resolução de seus problemas 

(RODRIGUES, 2008). 

 

As estratégias elencadas para trabalhar com as famílias em ambiente 

hospitalar fundamentam-se no conceito do pensamento sistêmico, aplicado aos 

sistemas familiares. 

 

 Um sistema familiar é parte de um supra-sistema mais amplo, o qual, por sua 

vez é composto de muitos subsistemas; a família como um todo é maior do que a 

soma das partes; a mudança em um membro da família afeta a todos; a mudança 
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depende da percepção do problema, do contexto, dos objetivos co-desenvolvidos; 

todo trabalho com famílias é colaborativo, é processual e deve se dar por sucessivas 

aproximações; facilitar a mudança é papel do profissional envolvido (RODRIGUES, 

2008). 

 

Ao tentarmos aproximar esse contexto de família, para o ambiente hospitalar, 

deparamos com a realidade hospitalar, onde o cuidado recebido pelo paciente é 

produto de um grande número de pequenos cuidados parciais, que vão se 

complementando, a partir da interação entre os diferentes profissionais que atuam 

em ambientes diversos no hospital.  

 

É um importante desafio coordenar esse conjunto diversificado, especializado, 

fragmentado de cuidadores individuais, de modo que eles articulem suas práticas, 

aproximando a família, resultando em um cuidado integral (FEUERWERKER, 

CECÍLIO 2007). 

 

Propostas como a da Residência Multiprofissional Saúde da Família, ao 

diversificar os cenários de ensino aprendizagem, possibilitam trabalhar essas 

limitações em ambiente hospitalar, influenciando a equipe hospitalar para essa 

temática. O discurso a seguir reflete sobre esse aspecto: 

 

(...) a gente está no PSF, porém existe toda uma questão familiar na 

área hospitalar, muitas vezes o profissional que está no hospital não 

enxerga, mas quando a gente ta lá, a partir do PSF, a gente começa a 

perceber, eu tenho a percepção que os profissionais na área hospitalar 

veem a família como uma coisa que vai atrapalhar, então é uma forma 

de como a gente trabalha família lá dentro influenciando a equipe. 

(D6US03) 

 

Visto por esse ângulo, percebemos a importância da atuação dos residentes 

enfermeiros em ambiente hospitalar, pensando em suas possibilidades de 

influenciar, proporcionar o diálogo e a troca com os profissionais que atuam no 

hospital, no sentido de reverem algumas práticas e valores. 
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O discurso a seguir exemplifica que é possível aproximar a família ao cuidado 

assistencial hospitalar, reportando à Atenção Primária à Saúde: 

 

(...) a proposta da família estar junto nos cuidados, nas explicações no 

dia a dia do paciente não é, a gente também retomou isso na parte 

hospitalar, então dá para fazer um gancho do hospital com o PSF, foi 

muito válido, muito mesmo. (D8US09) 

 

Compreendemos com esta pesquisa, que o paciente muitas vezes acometido 

por enfermidades, poderá ter na família o apoio e cuidados necessários para seu 

restabelecimento e/ou minimização de suas sequelas. Dessa maneira, configura-se 

a necessidade de envolver a família nos cuidados diários em ambiente hospitalar. 

 

Tema 2- Aprendizagem significativa 

 

Para essa categoria aberta, convergem as unidades de significado que 

apontam para uma aprendizagem significativa.  Compreendemos aprendizagem 

significativa como aquela que é capaz de transpor as barreiras existentes, 

valorizando o conhecimento prévio, estimulando a incerteza, para então favorecer a 

aprendizagem de um novo conhecimento (MOREIRA, 2000). 

 

A aprendizagem significativa reconhece como efetiva, a aprendizagem a partir 

de questões relevantes para o estudante, pois provoca um desconforto mobilizador, 

indispensável para estimular a busca de novos conhecimentos, possibilitando o 

diálogo com os conhecimentos prévios, advindos de vivência e experiências 

anteriores (COLL, 2003). 

 

A pessoa, segundo Heidegger (2001), é o ser atribuidor de significado. Dessa 

maneira, um contexto significativo é capaz de mobilizar internamente a pessoa, 

favorecendo a aquisição de novos conhecimentos, sendo assim um processo 

intrínseco, dentro para fora.  

 

Com o intuito de melhor compreensão desse tema, e das convergências 

temáticas que surgiram dos discursos, discutiremos a partir de quatro subtemas: 



Construindo caminhos para a compreensão do fenômeno 

 

 

11

1 

111 

Vivência significativa na formação do enfermeiro para sua atuação na Atenção 

Primária à Saúde; Aprimorando competências em ambiente hospitalar; 

Complementa a formação do enfermeiro, O exercício do julgamento clínico e a 

atuação na Atenção Primária à Saúde.  

 

Vivência significativa na formação do enfermeiro para sua atuação na Atenção 

Primária à Saúde 

 

Ao refletirmos sobre os aspectos essenciais na formação dos enfermeiros na 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família, discutimos sobre a importância 

do contexto para uma aprendizagem significativa, aprender na prática, com a prática 

e pela prática, pensando na dimensão do significado. 

 

Trazendo essa reflexão para o contexto hospitalar, nosso desafio foi: a partir 

de um contexto clínico/assistencial, direcionar o foco para a dimensão da atenção 

primária à saúde. 

 

 A partir do contexto significativo, acreditamos que o residente consiga 

exercitar o desenvolvimento do raciocínio e da crítica (transformação), tornando-se 

sujeito integrante e participante da sua formação; nesse contexto, o preceptor 

assume um papel mediador. 

 

Reportamo-nos a Silva e Silva (2004), os quais consideram que, conhecendo 

melhor a realidade, a pessoa em formação identificará os problemas e poderá fazer 

uma aproximação entre os conteúdos programáticos e os problemas mais sentidos 

na prática, favorecendo uma aprendizagem significativa.  

 

Os discursos a seguir retratam esse aspecto: 

 

(...) então essa vivência é muito importante, e dá muita base pra gente 

atuar no Saúde da Família, eu sei, assim que a gente só ganhou com 

esse tempo de hospital. (D2US05) 
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(...) bom, a minha vivência hospitalar foi muito boa, gratificante, hoje eu 

vejo assim o quanto foi importante. (D8US01) 

 

Para os residentes, a vivência hospitalar foi importante, pela possibilidade de 

aproximá-la do seu contexto do trabalho, “Atenção Primária à Saúde” atribuindo 

significado. 

 

Nesse sentido, nosso estudo vai ao encontro do pensamento de Piaget sobre 

aprendizagem significativa, ao propor que as informações a serem apresentadas ao 

aprendiz devem ser potencialmente significativas, isto é, relacionáveis com os 

conceitos pré-existentes na sua estrutura cognitiva, e que o discente deve 

manifestar disposição de relacionar essas novas informações aos conceitos já 

existentes. 

 

As falas expressam esse significado e reforçam a necessidade e importância 

da vivência hospitalar na formação do enfermeiro com vistas à sua atuação na 

Atenção Primária à Saúde 

 

(...) então é importante que as outras residências tenham esse 

embasamento hospitalar para posteriormente ter um trabalho mais 

efetivo na unidade de saúde. (D8US12) 

 

(...) eu acho importantíssimo que o residente passe pelo hospital, pode 

até achar ruim no começo, porém depois ele vai saber reconhecer o 

papel do hospital na unidade. (D7US15) 

 

(...) mas a experiência tem sido muito interessante, tá dando pra ver 

outra dinâmica, eu acho que o residente devia por mais que a 

residência seja multiprofissional em PSF, eu acho importante uma 

vivência no hospital. (D2US05) 

 

Ressaltamos ainda que propostas como a Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família são potencialmente geradoras de mudanças nos profissionais que 

já estão atuando, pensando na capacidade dos residentes em persuadir os que já 

estão no mercado a refletirem sobre sua práxis. 
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Esses trabalhadores que estão atuando são frutos de uma formação 

fragmentada, carecendo de capacitação complementar para que possam 

transformar sua práxis sob essa nova perspectiva (SAUPE, 2005). 

 

Dentre os aspectos relevantes da vivência hospitalar, encontra-se a 

possibilidade de os residentes enfermeiros influenciarem, partilharem suas 

experiências com a equipe na Atenção Primária à Saúde, assumindo dessa maneira 

um potencial papel transformador da prática. Seguem algumas falas: 

 

(...) então assim é interessante, porque você mobiliza a equipe para o 

que você tá fazendo não né, e assim muito, muito legal porque não é só 

uma expectativa nossa, a gente percebeu que toda a equipe tava 

envolvida mesmo. (D3US08)  

 

(...) pra mim, esse estágio é muito válido (...), nossa eu pude ver isso, 

fazer é muito gostoso né, eu levo muito para a unidade. (D5US08) 

 

 (...) hoje eu percebo, me comparando aos meus colegas a grande 

diferença, por exemplo, em ausculta cardíaca, pulmonar, no exame 

físico, eu aprendi isso no hospital e compartilho com a equipe. 

(D7US06)  

 

Assim, podemos na pesquisa refletir sobre a vivência hospitalar e a Atenção 

Primária à Saúde, e compreender que os residentes mobilizam e influenciam a 

equipe a reverem e adquirirem novos conhecimentos, fortalecendo um espaço para 

educação permanente, educação em serviço.  

 

Segundo Ceccim (2005a), esse espaço constitui uma ferramenta essencial 

para a efetivação de transformações na área da saúde, em busca de uma atuação 

critica reflexiva, propositiva, compromissada e com competência técnica.  
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Aprimorando competência em ambiente hospitalar  

 

As diretrizes para a elaboração de competências sustentam-se no Projeto 

Político Pedagógico da residência que almeja a formação do Residente em Saúde 

da Família com um profissional crítico e reflexivo, com competência técnico-

científico-ético-legal-político-social-educativa, capaz de: ler a realidade, diagnosticar 

a situação, estabelecer prioridades e intervir com competência (CASA DE SAÚDE 

SANTA MARCELINA, 2005). 

 

Compreendemos que o termo competência na enfermagem abrange a 

capacidade de conhecer e agir sobre determinadas situações concretas, envolve 

habilidades para desenvolver ações de planejamento, implementação e avaliação, 

sendo fundamental a experiência para o fazer com qualidade (VALE e GUEDES 

2004). 

 

Esse saber agir em determinadas situações é essencial ao dia a dia do 

enfermeiro na Atenção Primária à Saúde. Quando refletimos sobre as possibilidades 

da vivência hospitalar, acreditamos que ali se encontra um espaço de atuação 

favorável ao desenvolvimento dessa competência, em virtude do contexto clínico 

assistencial presente no hospital que favorece o exercício da incerteza, dúvida e 

percepção de limitações, situações essas potencialmente geradoras de atitudes 

proativas para superá-las. 

 

No âmbito da formação em saúde, também há mudanças significativas, em 

razão da compreensão atual acerca do papel da vivência no processo de 

aprendizagem e da compreensão ampliada acerca dos saberes e competências 

necessários ao trabalho em saúde. Estão, portanto, em debate, o papel do hospital 

na formação e as expectativas dos formadores em relação ao hospital 

(FEUERWERKER, CECÍLIO 2007). 

 

Nesse sentido, refletimos que vivenciar diferentes níveis de atenção, dentre 

eles o hospitalar, auxilia o residente em seu processo de formação, pela aquisição 

de novas competências e por perceber o papel do hospital como cenário da prát ica 

assistencial e recuperação de agravos, um caminho que o usuário pode percorrer 
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um busca da integralidade da assistência.  

 

Reconhecemos que o foco da vivência hospitalar deva estar centrado nas 

questões clínico-assistenciais, para aprimoramento do julgamento clínico, e em 

algumas questões técnicas específicas elementares à profissão.  

 

Os discursos a seguir demonstram a percepção dos residentes enfermeiros 

sobre o papel do hospital em aprimorar competências essenciais à sua formação:  

 

(...) assim o hospital auxilia, além do aperfeiçoamento técnico, de 

algumas habilidades técnicas, que a enfermagem tem que ter domínio e 

também pelo conhecimento. (D4US03) 

 

(...) eu aproveitei o estágio, foi uma boa oportunidade pra mim, pelo 

menos a parte de prática, mesmo procedimentos, clínica, raciocínio e 

ação é uma coisa muito boa (...) (D5US07) 

 

(...) hoje eu sei fazer uma ausculta cardíaca, hoje eu sei fazer exame 

físico, hoje eu sei a fisiopatologia de muitas doenças, porque a gente 

tinha momentos de estudo de caso, a gente tinha momento da técnica 

propriamente dita, do exame físico propriamente dito do procedimento. 

(...) (D7US09) 

 

(...) dentro do hospital você tem uma vivência diferenciada né de outras 

fisiologias, patologias um pouco assim aprofundada não quero assim 

que pareça que a atenção básica seja superficial né, mas eu acho que a 

vivência hospitalar, ela ajuda nesse aperfeiçoamento (...) ela contribui 

pra você sair um profissional um pouco mais capacitado pra tá atuando. 

(D4US05) 

 

Os discursos apontam para as possibilidades da vivência hospitalar em 

auxiliar no processo ensino-aprendizagem, acreditando que é por meio da vivência 

prática que novos conhecimentos são incorporados por meio de uma aproximação 

crítica da realidade. Nesse sentido, corroboramos as ideias de Pereira (2003, p. 

1532): “aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta”. 
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A residência, ao diversificar cenários de ensino-aprendizagem, tem 

contribuído para o desenvolvimento e ou aprimoramento de competências, por 

acreditar que a competência é uma capacidade que não se esgota no período de 

formação universitária, mas deverá ser revista ao longo da vida profissional 

(CHIRELLI, MISHIMA, 2003). 

 

Complementa na formação do enfermeiro 

 

Ao estruturarmos os aspectos relevantes na formação dos enfermeiros, 

deparamos com situações referentes à formação “básica/ generalista” dos 

enfermeiros, que abrangem as competências elementares à profissão. Dessa 

maneira, refletimos sobre o perfil de formação dos residentes, recém formados, nos 

aspectos essenciais a profissão, e percebemos algumas lacunas e limitações.  

 

Acreditamos que a formação havia privilegiado os aspectos teóricos 

conceituais, que são essenciais para a atuação dos enfermeiros, em detrimento dos 

aspectos relacionados à articulação desses conceitos a prática contextualizada. 

 

 Dessa maneira, refletimos que deveríamos aproximar os referenciais teóricos 

com a prática, almejando a integração dos saberes. Acreditamos que essa 

integração é potencialmente geradora de significado, pela possibilidade de o 

enfermeiro aplicar em seu dia a dia profissional.  

 

A distribuição de disciplinas, de conteúdos, de procedimentos, acarretou uma 

fragmentação e desarticulação de conteúdos na formação de graduação, que 

implicou na dificuldade dos cursos de graduação em preparar o profissional para 

ingresso imediato no mercado de trabalho (FEUERWERKER, CECÍLIO 2007). 

 

Na mesma linha de raciocínio, Gomes (2004), ao analisar a formação e o 

mercado de trabalho, caracterizou como inadequado o desempenho prático 

referente aos aspectos técnicos dos enfermeiros para atender às demandas do 

mercado. Os depoentes deste estudo referiram dificuldades no fazer específico da 

profissão, ao saírem da faculdade. 
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(...) a gente sai da faculdade muito despreparado não é, a gente sai da 

faculdade sem base nenhuma né, pra qualquer tipo de trabalho na 

verdade né (...) (D8US02) 

 

Loureiro e Vaz (2000) refletem sobre a formação profissional, e relatam que 

ela é insuficiente às demandas mercadológicas colocadas para o novo profissional.  

Percebem muito mais do que uma deficiência no sistema formador, acreditar-se na 

existência de um descompasso entre o perfil profissional a partir dos quais a 

formação se desenvolve e aqueles que o mercado exige.   

 

Esse contexto nos remete a discutir sobre os desafios relacionados ao 

processo de formação desses profissionais, e o papel da residência em suprir 

algumas lacunas da graduação, concomitantemente à formação de recursos para o 

SUS, objetivo central da residência. 

 

Gattás (2006) discorre sobre o assunto e fala da prioridade da formação de 

recursos para o SUS, exigindo do profissional melhor preparo, para que entenda os 

determinantes econômicos e sociais do processo saúde-doença, voltados para os 

aspectos de promoção e prevenção de doença, consciente do seu papel social e 

transformador. 

 

Os discursos a seguir fundamentam nossa discussão: 

 

(...) e também um pouco dessa falha na graduação eu acho que ela 

contribui pra você sair um profissional um pouco mais capacitado pra 

estar atuando. (D4US05) 

 

 (...) a residência não foi criada pra suprir as falhas da graduação não é, 

mas faz assim mesmo, não querendo isso a residência, porque ela tem 

outros objetivos, vem para aperfeiçoar (...) a gente enquanto residente, 

a gente espera um pouco não é; de capacitação, mas também para 

suprir um pouco dessa falta da graduação, e só na atenção básica a 

gente não tem tudo, dentro da atenção básica, enquanto enfermeira é 

complexo, é uma outra visão. (D4US04) 
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Os discursos demonstram que os residentes enfermeiros, reconhecem a 

vivência hospitalar como uma oportunidade de suprir algumas lacunas na sua 

formação. Ressaltam que a residência não tem esse papel, porém acaba 

assumindo, em virtude das dificuldades apresentadas no dia a dia.  

 

As falas dos sujeitos deste estudo sugerem a necessidade de ressignificar à 

prática, ao pensar que só o cotidiano dá o sentido que leva à experiência, e a partir 

da experiência, podemos determinar as necessidades da própria prática levando os 

educando a assumirem o compromisso de alterar sua prática, consoante com 

Ceccim (2005b). 

 

 O exercício do julgamento clínico e a atuação na Atenção Primária à Saúde 

 

Nossa principal inquietação no que tange à formação dos enfermeiros na 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família diz respeito à necessidade de 

proporcionar o exercício do julgamento clínico.  

 

Partindo do pressuposto que a Atenção Primária à Saúde é responsável pela 

identificação, encaminhamento e acompanhamento dos agravos após alta 

hospitalar, acredita-se que vivenciar a assistência no período hospitalar proporciona 

aos residentes uma melhor compreensão dos agravos e o desenvolvimento de 

competências dentre elas o julgamento clínico, essencial para identificação dos 

problemas e tomada de decisão na enfermagem. 

 

A base para tomada de decisões da enfermagem é o julgamento clínico, que 

consiste em um processo mental norteado pelos princípios da ciência e determinado 

pelo conhecimento, experiência, percepção e intuição do enfermeiro que procura 

fazer julgamentos com bases em evidências, o qual leva ao diagnóstico de 

enfermagem (LIMA et al, 2006). 

 

Acreditamos que o ambiente hospitalar fortalece exercício do julgamento 

clínico a partir de um contexto clínico e reflexivo dos agravos à saúde 

correlacionados com o perfil epidemiológico da Atenção Primária a Saúde:  
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(...) todo enfermeiro que passa pelo hospital ele tem o exame físico 

melhor, um olhar clínico melhor, ele tem um raciocínio clínico melhor é 

isso. (D7US16) 

 

(...) saber mais da clínica, porque eu acho que essa é uma angustia que 

eu tenho, eu to lá no PSF, ai meu Deus será que é isso mesmo, tudo 

que eu posso oferecer para esse paciente (...) (D6US04) 

 

Ao pensarmos em possibilitar um cenário de prática favorável ao exercício do 

julgamento clínico, acreditamos estar contribuindo na formação e no 

desenvolvimento de competências. 

 

 Neste contexto, corroboramos o pensamento de Gil (2005), ao falar que o 

perfil dos profissionais formados é inadequado para uma atuação na perspectiva da 

atenção integral à saúde e de práticas que contemplem ações de promoção, 

proteção, prevenção, atenção precoce, cura e reabilitação. 

 

(...) o paciente no hospital já está doente, já tem algumas coisas de 

exame físico já instaladas, que a gente talvez não pegue na unidade, e 

quando pegar a gente vai saber diagnosticar precocemente, pra fazer 

um encaminhamento, então é isso o que eu achei mais rico de tudo. 

(D7US07) 

 

Competência tem sua dimensão contextualizada na prática, significa uma 

atuação que vai bem com a situação. Saber o que fazer em uma situação concreta; 

porém para saber o que fazer, pressupõe-se uma compreensão e um juízo da 

situação (ALCORÃO, RUA, 2005). 

 

(...) no hospital quando ele já apresenta vários sinais, quando eu estou 

lá falando, o paciente apresenta isso, isso, isso, então eu acho que isso 

ajuda muito, você estar segura daquele diagnóstico que você está 

dando pra ele lá. (D6US05) 
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Essa capacidade de compreensão e juízo da situação, “julgamento clínico” 

objetivando a tomada de decisão segura e eficaz, pode ser exercitada em diferentes 

cenários, dentre eles, o hospitalar.  

 

Ao elegermos o hospital como principal cenário para esse exercício, 

pensamos fundamentalmente nos aspectos que tangem a identificação, diagnóstico 

precoce, entendendo que muitas vezes a porta de entrada ao serviços de saúde 

encontra-se na Atenção Primária à Saúde. 

 

Para o preceptor em ambiente hospitalar, acompanhar as complicações de 

saúde dos usuários gerava angústia. Dentre essas complicações, podemos citar: 

infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, decorrentes da demora no 

diagnóstico para início do tratamento. Assim, questionamos se os usuários haviam 

procurado assistência ao início dos sinais e sintomas, e qual foi a conduta desses 

profissionais. 

 

(...) quando chega uma emergência, você percebe que ele não sabe 

atuar, e aí fica o médico, que muitas vezes sem prática e então você 

percebe desastres, desastres acontecem, coisas bobas por falta de 

experiência de clínica (...) (D5US05) 

 

Questionava-se assim qual foi a abordagem feita pelos profissionais, na 

Atenção Primária à Saúde, e quais seriam as competências necessárias para o 

enfermeiro atuar na atenção básica, que possibilitasse reconhecer, tratar e algumas 

vezes encaminhar à atenção terciária, evitando desse modo as complicações.  

 

 (...) pra mim está sendo muito interessante entendeu?, é aprender, é 

uma discussão de caso que não temos na atenção básica, pode muito 

bem aparecer um infartado, uma pessoa aparecer com dor no peito na 

unidade é aí o que eu faço? Na unidade básica, não tem um 

treinamento de profissional adequado. (D2US07) 
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O enfermeiro necessita ter conhecimento e competência para interpretar os 

achados da clínica, os quais auxiliarão na tomada de decisão em relação à 

assistência de enfermagem (GALÃO, SAWADA 2005). 

 

(...) eu acho que a importância da vivência hospitalar é justamente essa, 

criar um olhar clínico que você não consegue na unidade de saúde 

porque o paciente ainda não está doente, talvez a gente pegue um 

paciente doente, mas assim ele não está totalmente doente então, a 

gente consegue pegar esse olhar clínico prévio pra na hora que ele 

chegar na unidade de saúde, eu possa fazer um diagnóstico precoce, 

avaliar e poder cuidar dele. (D7US11) 

 

Certas habilidades da enfermagem apenas podem ser adquiridas por meio da 

intervenção e discussão direta nos cenários da prática assistencial, auxiliando no 

exercício clínico.  

 

(...) você senti muita falta da clínica não é (...) você vê não é por mal 

que isso acontece, mas é uma coisa que eu sinto falta e como recém 

formada não tenho tanta prática (...) (D5US06) 

 

A vivência clínica em enfermagem remete-nos para a existência de diferentes 

cenários de formação, a cada um dos quais são cometidas responsabilidades e 

papéis específicos ao longo do processo de formação acadêmica.  Os enfermeiros 

devem ser preparados não somente do ponto de vista teórico, mas ainda na prática 

clínica, essencial à tomada de decisão (SILVA; SILVA, 2004). 

 

(...) um outro exemplo que eu acho importante, eu fiquei no CO 

enquanto residente eu aprendi a fazer toque, eu aprendi a avaliar um 

trabalho de parto, aí chegou uma moça, uma usuária, tava em trabalho 

de parto eu consegui fazer dinâmica,  tocar e encaminhara ao hospital, 

a vivência hospitalar faz isso com a gente (...) (D7US14) 

 

(...) você tendo uma vivência no hospital sabe, você se liga mais em 

sinais e sintomas, tem aquele raciocínio clínico mais agilizado não é, 

então para mim está sendo muito interessante. (D2US08) 
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Concordamos com Sá-Chaves e Alarcão (2000), ao refletirem que os 

contextos da prática influenciam de maneira significativa a formação dos 

enfermeiros. O potencial de desenvolvimento é tanto maior, quanto mais rica for a 

natureza.  

 

(...) a gente vê a patologia do paciente para ver, se é hipertenso, o que 

pode causar uma hipertensão mal diagnóstica, mal tratada, os cuidados 

que a gente tem que ter com ele, um paciente acamado quando vai 

para casa, quais os cuidados que  gente tem que ter, qual o 

acompanhamento (...) (D8US07) 

 

Os preceptores percebem que a vivência hospitalar é preponderante para o 

desenvolvimento da competência clínica e para o exercício do julgamento clínico. O 

reflexo da vivência hospitalar no cenário da prática foi expresso nos discursos, e por 

meio de outros indicadores dentre eles: as avaliações feitas diariamente, as 

discussões e apresentações do estudo de caso, à beira leito, exercitando a 

aproximação da teoria e prática. 

 

 Outros indicadores encontram-se nas unidades da Atenção Primária à 

Saúde, quando os depoentes relatam sentirem-se mais seguros nas consultas e 

visitas domiciliares aos pacientes acometidos de doenças crônicas degenerativas e 

nas situações de emergências e urgência. 

 

Os residentes enfermeiros perceberam a importância das ações de promoção 

e prevenção, que se configuram diferentes, após vivenciarem em ambiente 

hospitalar as sequelas e agravamentos de doenças crônicas, quando não 

diagnosticadas precocemente e acompanhadas adequadamente. 
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Tema 3- Vivenciando o cotidiano da residência 

 

Para essa categoria aberta, convergiram as temáticas que retratam o 

cotidiano da residência, muitas vezes marcado por contradições. O contraponto 

vivenciado pelos residentes, que em um momento percebem a vivência hospitalar 

desarticulada do contexto da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, em 

outro momento a veem como uma experiência necessária. O contraponto entre a 

aptidão para atuação na Atenção Primária à Saúde e as oportunidades de inserção 

no mercado de trabalho em ambiente hospitalar. Por fim, a contradição entre 

especialista/generalista. 

 

Para que possamos compreender melhor esse tema emergido dos discursos, 

dividimos em quatro subtemas: Perspectiva profissional futura; Vivência 

hospitalar/experiência necessária; Contradição especialista/ generalista; 

Incompreensão da importância da vivência hospitalar.  

 

Perspectiva profissional futura 

 

Essa convergência temática buscou retratar a confluência dos discursos em 

que os residentes relatam que a vivência hospitalar relaciona-se, dentre outras 

coisas, como uma perspectiva profissional futura, possibilitando um leque para 

oportunidades profissionais vindouras.  

 

Enfatizam seu interesse em desenvolver suas atividades profissionais, nos 

cenários da atenção primária à saúde, porém percebem que o hospital é o local de 

principal atuação dos enfermeiros.  

 

Em se tratando do hospital, Gomes (2004) salienta sua imagem de grande 

empregador dos enfermeiros, mesmo daqueles que se direcionaram para o campo 

da saúde coletiva.  
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Os discursos a seguir demonstram essa preocupação: 

 

(...) não esquecer que existe esse outro lado né, até porque amanhã ele 

pode sair e ver que talvez ele não consiga, não queira e que existe 

também outro lado dele, o hospitalar, acho que não tem que ser 

imposto, mas que deveria existir. (D5US10) 

 

(...) eu pude ver que aquilo que tinha aprendido no hospital e no Saúde 

da Família me serviu como base para trabalhar no Saúde da Família e 

no hospital também (...) (D7US10) 

 

(...) quando eu pedi esse estágio, sabe, porque assim, a gente volta pro 

PSF volta; mas eu também pensei no hospital sabe, eu comentei com 

as meninas, a gente tem que abrir o leque um pouquinho não é, porque 

a gente não sabe, se amanhã ou depois a gente vai estar no PSF, 

quando terminar a residência pra onde a gente vai, então nós 

aproveitamos essa oportunidade enquanto a gente esta aqui dentro não 

é. (D3US09) 

 

Interessante perceber a preocupação dos enfermeiros com sua 

empregabilidade futura, nesse sentido supõe-se que essa inquietação seja 

decorrente da incerteza da inserção imediata após o término da residência na 

Atenção Primária à Saúde. 

 

 Dessa maneira, a partir das falas dos enfermeiros residentes acreditamos 

que a vivência hospitalar aumente o leque de oportunidades profissionais futuras, 

contudo não pensamos nessa possibilidade, quando estruturamos a vivência 

hospitalar como parte integrante do currículo da residência. 
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  Vivência hospitalar/experiência necessária 

 

Os residentes enfermeiros, ao se defrontarem com algumas limitações 

individuais em sua atuação profissional na Atenção Primária à Saúde, percebem a 

vivência hospitalar como uma experiência necessária.  

 

Nesse sentido, endossamos a visão de Ceccim, (2005b) para que o 

profissional incorpore novos elementos à sua prática e até mesmo reformule seus 

próprios conceitos, é indispensável a experimentação de desconfortos no cotidiano 

do trabalho.  

 

Esse desconforto vivido promove a percepção de que o modo vigente de 

fazer ou de pensar é insuficiente para fazer face aos desafios do trabalho e 

possibilita produzir transformações. 

 

Vejamos algumas falas: 

 

(...) então, eu acho assim, que essa nossa vontade, essa nossa 

curiosidade partiu da necessidade mesmo da unidade (D3US01) 

 

(...) assim esse programa de residência multiprofissional, a vivência 

hospitalar partiu do interesse dos residentes enfermeiros, uma das 

residentes mobilizou, disse que achava interessante, perguntou quem 

gostaria, bom eu achei que seria muito interessante. (D2US01) 

 

(...) nessa residência a vivência hospitalar, foi uma opção nossa, então 

nós decidimos, uma colega minha sugeriu este estágio em pronto- 

socorro não foi nada imposto (...) (D5US01) 

 

(...) primeiro eu aceitei no momento de uma reunião do grupo dos 

enfermeiros que gostariam de fazer este estágio eletivo no hospital e eu 

optei em fazer. (D6US01) 
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Percebemos que a busca pela vivência hospitalar reflete, entre outras coisas, 

a dificuldade em definir as competências profissionais para atuar na atenção 

primária. O residente inicia suas atividades laborativas imaginando um contexto, 

porém depara-se com situações que geram desconfortos e denotam fragilidades na 

sua atuação/formação.  

 

Gil (2005), ao estudar a formação de recursos humanos em saúde da família, 

percebe muita indefinição quanto às competências e práticas profissionais 

esperadas para a atuação na atenção básica. 

 

Segundo Ceccim (2005a), a vivência prática favorece o contato com o 

desconforto, mobilizando recursos para mudanças de conceitos e práticas, 

indispensáveis para superação dos desafios e limitações. 

 

Os residentes enfermeiros, ao buscarem a vivência hospitalar, 

experimentaram esse desconforto, que gerou uma atitude proativa na busca da 

superação e desenvolvimento de novas competências. 

 

 Contradição especialista/ generalista 

 

Entendemos que a formação generalista é uma das competências 

necessárias à atuação dos profissionais na Atenção Primária à Saúde. Implica 

adquirir conhecimentos para além da clínica, com foco também nas ciências sociais, 

um conhecimento teórico que possibilite a análise, a reflexão e a transformação da 

realidade e das práticas de saúde em determinados grupos sociais (NASCIMENTO, 

2008). 

 

Entendemos que o desafio de uma formação generalista está na urgência em 

integrar as diversas disciplinas, saberes e práticas, tendo como foco o cuidado 

centrado no paciente, família e comunidade (FURTADO, 2007). 

 

Em se tratando da Atenção Primária à Saúde, refletimos sobre a necessidade 

de possibilitar uma formação generalista, isso implica estabelecermos uma relação 

com a interdisciplinaridade, que pode ser entendida sob duas perspectivas a 
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epistemológica e pedagógica.   

 

A primeira relaciona a interdisciplinaridade como um saber organizado, 

constituído por um conjunto de teorias, métodos e conceitos. Já na segunda, por sua 

vez, as disciplinas ganham sentido de conhecimento e são abordadas em matérias 

específicas. A interdisciplinaridade representa a relação e entrosamento entre as 

disciplinas (FURTADO, 2007). 

 

Diante dessa explicitação, é importante refletir sobre o quanto se fazem 

necessários currículos descompartimentalizados, diminuindo a resistência à 

colaboração interprofissional. 

 

Para Severino (2000), a interdisciplinaridade é uma tarefa inacabada, na 

medida em que não se consegue definir com exatidão o que vem a ser: vinculação, 

reciprocidade, interação ou complementaridade entre várias disciplinas. 

 

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família tem possibilitado a 

discussão sobre a interdisciplinaridade sob as duas perspectivas citadas. Ao 

pensarmos em uma formação que procure aproximar, estabelecer um entrosamento 

com diferentes disciplinas, podendo ampliar o entendimento para profissões, é 

inevitável o confronto, desconforto em relação à divisão dos saberes e áreas de 

atuação. Esse desconforto é um grande gerador de discussões e aproximações para 

o desenvolvimento de uma prática assistencial interdisciplinar. 

 

Santomé (1998) fortalece essas reflexões, quando expressa que a 

interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho 

que entra em ação na hora de enfrentar problemas e questões preocupantes na 

sociedade, uma vez que solicita que os profissionais, ao lidarem diariamente com 

diversas situações que exijam flexibilidade, confiança, paciência, intuição, 

capacidade de adaptação e aceitação de riscos, aprendam a agir na diversidade e 

aceitar novos papéis. 
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Ao refletimos sobre a interdisciplinaridade na perspectiva de um saber 

organizado, teorias, métodos e conceitos que interagem entre si, percebemos o 

papel da vivência hospitalar em trabalhar esse foco interdisciplinar.  

 

Ao estruturarmos o currículo da residência para os enfermeiros refletimos 

sobre como abordar os aspectos elementares à formação, almejando trabalhar 

esses conceitos de maneira integrada e contextualizada, superando a divisão e o 

descompartilhamento dos saberes, com vistas a uma prática interdisciplinar. 

 

Porém, reconhecemos ser esse um grande desafio, e que somente iniciamos 

esse exercício interdisciplinar. Ao pensarmos na prática assistencial no hospitalar , 

procuramos exercitar o diálogo e a troca com a equipe multiprofissional com 

pequenas aproximações. Essas aproximações aconteceram pela visita clínica à 

beira do leito, onde cada integrante da equipe colaborava, contribuía nos aspectos 

que tangem à evolução do quadro clínico dos pacientes e na definição das metas a 

serem alcançadas. 

 

Buscamos uma aproximação interdisciplinar ao refletimos na assistência 

integral ao paciente, pensar integral visa à satisfação das necessidades humanas 

básica, e recuperação dos agravos à saúde. Para isso, é necessária a articulação e 

aproximação de muitos saberes, dentre eles, comunicação, percepção, intuição, 

julgamento, somando os aspectos teóricos conceituais que sustentam a tomada de 

decisão. 

 

Acreditamos que esses conceitos atrelados à dinâmica hospitalar favorecem 

uma formação/ atuação generalista. Outro aspecto em que encontramos dificuldade 

foi o entendimento de ser “generalista” para os residentes enfermeiros; essa 

dificuldade emergiu da interação com os enfermeiros em âmbito hospitalar, ao 

vivenciaram o contraponto de generalista; a especialista por áreas de atuação. 

 

Em ambiente hospitalar, tornar-se especialista a depender da área de atuação 

é uma prática bastante comum, é uma exigência legal. Os enfermeiros, após 

concluírem sua graduação cujo foco é na generalidade, direcionam sua formação 

para área de maior interesse, o mesmo acontece com os enfermeiros que 
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direcionam sua atuação para a Atenção Primária à Saúde, tornando-se 

“especialistas da generalidade”. 

 

Contudo, o que percebemos, acompanhando os residentes em ambiente 

hospitalar, é a dificuldade em identificarem seu papel, acreditam que sua prática na 

Atenção Primária à Saúde é limitada e /ou pouco valorizada. 

 

 O discurso a seguir sinaliza a dificuldade dos residentes enfermeiros em 

compreender e desenvolver uma atuação generalista, integrando as diferentes 

disciplinas e saberes para sua atuação na Atenção Primária à Saúde: 

 

(...) o enfermeiro não pode ser generalista, não tem como ser 

generalista, mas às vezes parece que a gente se sente, vamos supor só 

PSF, parece que quando você conversa com outras pessoas de outras 

realidades você não se sente enfermeiro, porque falta alguma coisa né, 

falta. (D3US03) 

 

Dessa maneira, acreditamos que devemos discutir/propor aos residentes que 

busquem compreender as ações emanadas do seu fazer, sua abrangência, suas 

dicotomias e fragmentações Silva (2003), para então refletir sobre seu papel de 

especialista da generalidade.  

 

 Incompreensão da importância da vivência hospitalar 

 

Ao discutirmos os objetivos, e como iríamos estruturar a vivência hospitalar, 

sabíamos das dificuldades iniciais dos residentes enfermeiros em perceberem o 

papel da vivência hospitalar na sua formação, reflexo do modelo Flexneriano, um 

modelo fragmentado, dicotomizado e longe da integralidade, em total contraponto 

com a atenção primária à saúde e ainda presente no cenário hospitalar. 

 

A vivência hospitalar esta apoiada na proposta da Residência que procura 

atingir os objetivos do programa determinados como direcionadores para a 

Residência Multiprofissional em Saúde, sendo eles: qualificar o processo de 

trabalho; trabalhar em equipe envolvendo diversas profissões, com campo de 
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conhecimento, formas e reconhecimento profissional e social próprios; integração 

ensino, assistência e pesquisa em “diferentes cenários” e objetivando o 

fortalecimento do SUS (PIERANTONI, 2005). 

 

Ao possibilitarmos a vivência hospitalar como parte integrante do currículo da 

residência, refletimos sobre a necessidade dos enfermeiros em vivenciar a 

integralidade da assistência.  

 

Compreendemos que a integralidade do cuidado pode ser obtida em rede, 

pois o cuidado pensado de maneira integral permeia os inúmeros serviços de saúde, 

cada qual operando na sua especificidade (FEUERWERKER, CECÍLIO 2007). 

 

Nesse contexto, corroboramos com Feuerwerker, Cecílio (2007), segundo os 

quais, o hospital pode ser comparado a uma "estação", percurso essencial na busca 

de cada indivíduo para obter a integralidade de que necessita. Consequentemente, 

há o desafio em criar mecanismos para conectar o hospital de forma mais articulada 

à rede de serviços de saúde.  

 

Nosso principal desafio está em articular a vivência hospitalar à atenção 

primária à saúde. Nossa reflexão vai ao encontro de Cecílio e Merhy (2003), para 

quem a busca da integralidade na atenção à saúde constitui desafios colocados para 

a organização do cuidado no interior dos hospitais. A integralidade da atenção 

hospitalar pode ser compreendida como a articulação do hospital com os demais 

equipamentos de saúde. 

 

Feuerwerker e Cecílio (2007) discorrem sobre o assunto, quando falam sobre 

a necessidade de se discutir o conceito ampliado de saúde, responsabilização, 

continuidade da atenção, construção multiprofissional, a busca pela autonomia dos 

usuários e de suas famílias na produção da saúde em ambiente hospitalar. 

 

Tínhamos em mente, que em muitas vezes, a escolha pela atuação 

profissional na atenção primária à saúde estava em contraponto à atenção 

hospitalar. Essa aversão pelo hospital está apoiada em algumas crenças e valores, 

dentre eles: não existe relação entre o hospital e a atenção primária à saúde; o foco 
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da assistencial hospitalar está totalmente ancorado nas ações curativas; não é 

possível a integralidade do cuidado em ambiente hospitalar. 

 

Os discursos a seguir demonstram o desafio inicial na compreensão do papel 

da vivência hospitalar na formação dos enfermeiros: 

  

(...) veio essa proposta hospitalar eu fui uma da Nossa Senhora, meu 

Deus do céu, o que a gente vai fazer lá, eu não entendia o por-quê era 

importante a vivência hospitalar. (D1US01) 

 

 (...) engraçado, porque no começo da residência tinha gente que falava 

ainda bem que é só PSF, porque não tem nada a ver, a gente do PSF 

parar no hospital nesse sentido, a princípio eu também achei porque eu 

vou passar no hospital e junto com todo mundo disse não, tem razão. 

(D5US02) 

 

(...) por outro lado, se uma pessoa procurou uma residência no PSF é 

porque ela não quer hospital, ela pode não gostar nem um pouco da 

área hospitalar. (D2US04) 

 

Dentre os desafios em contextualizar a vivência hospitalar ao cotidiano da 

residência, era que os residentes somente conseguiam pensar em ações de 

promoção e prevenção à saúde, e tinham limitações para atuar nos agravos à saúde 

e suas consequências que, em sua maioria, são sequelas e complicações de 

doenças crônicas, habitualmente tratadas e acompanhadas na Atenção Primária à 

Saúde. 

 

Para superar essa barreira e favorecer o questionamento e reflexão crítica, 

realizou-se um levantamento sobre o histórico de saúde-doença dos pacientes 

internados. Após alguns dias de entrevista e leitura dos registros médicos e de 

enfermagem, percebeu-se que os agravos à saúde poderiam ser minimizados se 

houvesse maior investimento na educação em saúde, sendo a atenção básica o 

principal cenário para seu desenvolvimento. Dessa maneira, seria possível minimizar 

sequelas das doenças crônicas degenerativas associadas com ações de promoção 

e prevenção à saúde.   
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Muitos pacientes recebem alta hospitalar necessitando cuidados de 

enfermagem como curativos, medicação parenteral, cumprimentos das prescrições 

médicas e de enfermagem, dentre outros cuidados mais complexos, realizados nas 

unidades de saúde e em seus domicílios (LIMA e VARGAS 2002). 

 

A vivência hospitalar, apesar de inicialmente marcada pela rejeição e ou 

desarticulada do contexto da residência, mostrou com o passar do tempo essencial 

na formação do enfermeiro com vistas a sua atuação na Atenção Primária à Saúde. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo teve como tema de pesquisa a vivência clínica hospitalar 

do enfermeiro na Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Este estudo 

almejou compreender os significados da vivência clínica hospitalar na formação do 

enfermeiro na Residência Multiprofissional em Saúde da Família. 

 

Este estudo revelou, entre outros aspectos, a necessidade de integrar a 

vivência clínica hospitalar no currículo da residência para os enfermeiros, assim 

como refletiu sobre os aspectos essenciais a serem abordados no hospital com foco 

na Atenção Primária à Saúde, fazendo emergir o papel do preceptor como mediador 

do conhecimento em ambiente hospitalar. 

 

Diante de tais considerações e pensando ser este um problema no campo do 

ensino na Residência Multiprofissional, algumas questões ainda se fazem presentes: 

como possibilitar ações interdisciplinares em diversos contextos? É possível articular 

a vivência hospitalar aproximando-a da Atenção Primária à Saúde? E como 

organizar o processo ensino-aprendizagem para atingir os objetivos propostos para 

o programa? 

 

Nesse sentido, ao refletir sobre a influência da trajetória hospitalar na 

formação do residente enfermeiro, os discursos revelaram um mundo a partir do 

olhar dos residentes sobre sua percepção da vivência hospitalar.  

 

Da análise dos discursos emergiram três temas abrangentes: Aproximando a 

vivência hospitalar e a Atenção Primária à Saúde; Uma aprendizagem significativa, 

Vivenciando o cotidiano da Residência. 

 

Com relação à aproximação ao tema “Aproximando a vivência hospitalar e a 

Atenção Primária à Saúde”, a partir das convergências dos seus discursos, 

emergiram suas percepções sobre a vivência hospitalar e sua aproximação com a 

Atenção Primária à Saúde. 
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Percebemos ainda que currículo da residência para os enfermeiros, mostra a 

necessidade de articular o modelo assistencial-hospitalar com a Atenção Primária à 

Saúde. Consideramos que cabe ao enfermeiro, a identificação, encaminhamento e 

acompanhamento dos agravos à saúde após alta hospitalar. 

 

Nesse contexto, e a partir dos discursos os residentes enfermeiros percebem 

a importância da articulação do modelo assistencial-hospitalar com a Atenção 

Primária à Saúde. Essa importância advém das experiências realizadas na APS, 

onde, a partir da vivência hospitalar sentiram-se melhor preparados na realização da 

consulta de enfermagem, na execução de técnicas, na visita domiciliar e no 

atendimento a urgência e emergência.  

 

Ainda, no contexto hospitalar, foi possível trabalhar a articulação ensino 

(teoria) e o serviço (prática). Entendemos que esse aspecto é de fundamental 

importância e configura-se um desafio a ser trabalhado no currículo da residência, 

tendo em vista o reflexo da graduação dos enfermeiros, marcada pelo excesso de 

disciplinas e da aproximação tardia com os cenários da prática. 

 

Um aspecto facilitador para essa aproximação em ambiente hospitalar, 

quando pensamos no desenvolvimento de competências assistenciais, é que o 

paciente no hospital encontra-se adoecido, com sinais e sintomas aparentes. Esses 

sinais e sintomas (prática) isoladamente dizem pouca coisa, porém quando 

relacionados ao arcabouço teórico ganham um significado, a partir da interação 

ensino/serviço. 

 

Para uma efetiva aproximação da teoria com a prática, os discursos sinalizam 

para o papel do preceptor como articulador de saberes. O preceptor envolvido com o 

contexto da residência consegue planejar as atividades hospitalares que vão ao 

encontro das necessidades percebidas na Atenção Primária à Saúde. 

 

Dentre as atividades direcionadas pelo preceptor em ambiente hospitalar, 

encontra-se a de criar estratégias de aproximação com a equipe multiprofissional, 

almejando a interação e o diálogo entre os pares no ambiente hospitalar.  
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Das estratégias utilizadas para favorecer o diálogo e aproximação com a 

equipe multiprofissional, podemos apontar a visita para discussão de caso à beira do 

leito, que além de proporcionar a troca e compartilhamento dos saberes, também 

favorece a interação e participação da família com o processo de cuidar. 

 

Na visita à beira do leito são discutidos os aspectos relevantes à internação, 

sua evolução, prognóstico, metas a serem alcançadas e a definição dos papéis a 

cada membro da equipe. A partir dessa situação educativa refletimos que a vivência 

hospitalar, ao proporcionar o diálogo com a equipe multiprofissional e com a família, 

tem potencial para favorecer uma melhor atuação do enfermeiro na Atenção Primária 

à Saúde. 

 

O segundo tema “Uma Aprendizagem Significativa”, nos traz que a essência 

da aprendizagem significativa está nos significados e possibilidades atribuídos pelos 

residentes enfermeiros à sua vivência hospitalar. 

 

Dentre os significados atribuídos à vivência hospitalar, encontra-se a 

possibilidade desta como complementação da formação do enfermeiro, frente aos 

em desafios da graduação em enfermagem em preparar para atuação no mercado 

de trabalho. 

 

Os discursos sinalizam que os enfermeiros sentem-se despreparados para 

atuação no mercado de trabalho, e percebem a vivência hospitalar como uma 

estratégia de desenvolvimento/aprimoramento de novas competências, como 

também para superar algumas lacunas na sua formação.  

 

A possibilidade de desenvolver novas competências e/ou aprimoramento de 

algumas limitações e lacunas na formação, marcam a vivência hospitalar como 

significativa na formação do enfermeiro, em virtude de reportarem para a Atenção 

Primária à Saúde tudo que vivenciaram em ambiente hospitalar. 

  

Outro aspecto que emergiu dos discursos refere-se ao exercício do 

julgamento clínico e a atuação a Atenção Primária à Saúde, no qual os residentes 

sinalizam que vivenciar a assistência de enfermagem em ambiente hospitalar 
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proporcionou melhor compreensão dos agravos à saúde e a possibilidade de 

desenvolver de competências, principalmente a competência clínica/ julgamento 

clínico.  

 

O terceiro tema “Vivenciando o cotidiano da residência”, mostra-se marcado 

por algumas inquietações. A vivência hospitalar inicialmente configura-se 

desarticulada com o contexto da residência, coloca-se o desafio em aproximar o 

modelo assistencial hospitalar com a Atenção Primária à Saúde.  

 

Acreditamos que essa dificuldade inicial, advém de crenças e valores que 

atribuem à Atenção Primária à Saúde, basicamente as ações de prevenção e 

promoção, em detrimento da ação de recuperação e reabilitação da saúde. 

 

Porém, os residentes ao iniciarem suas atividades nesse cenário de atuação, 

refletem que o papel do enfermeiro abrange ações de prevenção, promoção, 

reabilitação e recuperação dos agravos à saúde. 

 

Nesse sentido, percebem que a vivência hospitalar é uma experiência 

necessária na formação do enfermeiro, fornecendo subsídios para sua atuação 

clínica/assistencial, como também pela possibilidade de integrar os diferentes níveis 

de atenção à saúde. 

 

Ao vivenciarem o cenário hospitalar, suas atribuições e objetivos, os sujeitos 

percebem seu papel na efetivação da integralidade da assistência. Entendida na 

perspectiva do cuidado integral à saúde como também pelo entendimento de como 

esses equipamentos de saúde interage entre si.  

 

Ao perceberem o cenário hospitalar, como parte integrante dos níveis de 

atenção à saúde, acredita-se estar fornecendo subsídios para a tomada de decisão, 

em especial no encaminhamento para os serviços de referência. 

 

Outro aspecto que emergiu dos discursos refere-se à percepção dos 

residentes que a vivência hospitalar possibilite melhores oportunidade para inserção 

no mercado de trabalho. Acreditam que, atuando em ambiente hospitalar no período 
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de formação na residência, agregam subsídios para uma futura atuação no hospital. 

Esse aspecto causou surpresa, pois emerge com possibilidade dos residentes 

percebessem o hospital como oportunidade profissional futura, haja vista a 

dedicação exclusiva de dois anos na formação para atuação na Atenção Primária à 

Saúde. 

 

O último aspecto abordado nesse tema refere-se ao currículo da residência, 

que preza por uma formação generalista. Entendemos que a formação generalista é 

uma das competências necessárias à atuação dos profissionais na Atenção Primária 

à Saúde.  

 

Esse termo generalista traz algumas contradições e diferentes entendimentos 

para os enfermeiros, em virtude da influência da graduação que, em sua maioria, foi 

pautada por um saber fragmentado, com pouco ou nenhum entrosamento entre as 

disciplinas/profissões. 

 

Nesse sentido, nosso desafio na formação dos enfermeiros foi integrar os 

diferentes saberes em busca da interdisciplinaridade e, sobretudo inserir na 

existência no mundo vida. A tomada de decisão segura e eficaz, frente aos 

problemas apresentados pelos pacientes, exige a aproximação das diferentes 

disciplinas e profissões em busca do cuidado integral. Nesse sentido, refletimos que 

o ambiente hospitalar proporciona esse exercício interdisciplinar, contribuindo para 

uma formação generalista sem perder de vista onde o fenômeno da saúde esta 

situado. 

 

Compreendemos que a Residência Multiprofissional em Saúde da Família por 

encontrar-se em processo de construção, em virtude da sua recente proposição 

como modalidade de ensino, interagindo comunidade, pesquisa e ensino, vem 

contribuindo para a qualificação dos profissionais do SUS, especialmente em 

relação à Atenção Primária à Saúde. 

 

Mais ainda, dos significados atribuídos à vivência hospitalar, emerge a 

necessidade e a relevância da vivência clínica hospitalar como parte integrante do 

currículo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família para os enfermeiros.             
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Almeja-se que este estudo contribua para novas ações e intervenções sobre a 

vivência clínica na formação dos enfermeiros na Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família. 
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ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL UNIFESP
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ANEXO B - PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA INSTITUCIONAL FASM 
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Anexo C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Título do projeto: A vivência clínica hospitalar: significado para enfermeiros 

residentes em Saúde Família.  

 

As informações abaixo visam sua participação voluntária neste estudo, de 

natureza qualitativa na vertente fenomenológica, cujo objetivo é compreender os 

significados da vivência hospitalar na formação de residentes enfermeiros do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família.  

 

Para isso buscaremos compreender os significados da vivência hospitalar a 

partir do olhar dos enfermeiros do Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família. 

 

Os dados serão coletados mediante entrevista, contendo uma questão aberta. 

Os depoimentos serão gravados e transcritos pelo pesquisador.  

 

As informações serão analisadas em conjunto com as dos demais 

entrevistados (as), não sendo divulgada a identificação de nenhum depoente. O 

sigilo será assegurado em todo o processo da pesquisa, bem como no momento da 

divulgação dos dados, por meio de publicação em periódicos e/ou apresentação em 

eventos científicos. 

 

A pesquisadora chama-se Simone Alves Landim, que pode ser encontrada no 

endereço Rua São João das Duas Barras, 95- Itaquera - São Paulo, telefone 

22179110. Se o (a) senhor tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo- R.Botucatu, 572- 1 andar- cj 14,Fone: 

55711062, FAX : 55397162 e-mails: cepunifesp@epm.br.  

 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações 

que li ou foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Eu discuti com a 

pesquisadora Simone Alves Landim sobre a minha decisão em participar neste 

estudo. 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Ficaram esclarecidos para mim quais são os propósitos do estudo e os 

procedimentos a serem realizados. Esclarecido também que minha participação é 

isenta de despesas e que tenho garantia do sigilo nominal e de minhas informações. 

 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou 

prejuízo.  

CIENTE 

                                                                           ---------------------------------- 

Assinatura do (a) entrevistado (a) 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste (a) para a participação neste estudo. 

 

Data: 

                                                                                     --------------------------------- 

                                                                                           Pesquisador 
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