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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo analisar a preceptoria desenvolvida no internato do 

curso médico da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O desenho da 

pesquisa foi um estudo descritivo com 28 preceptores da UEA. A coleta de dados 

deu-se por meio de um questionário com questões fechadas e uma entrevista 

semiestruturada. A intenção era fazer um levantamento das atividades 

desenvolvidas na preceptoria; conhecer o preparo dos preceptores, os pontos fortes 

e os nós críticos da preceptoria na UEA, as sugestões para o aprimoramento da 

preceptoria, e as qualidades de um bom preceptor. A análise dos dados foi feita por 

tema. Os resultados quanto às motivações para atuar como preceptor apontados 

foram o gosto pela docência e a possibilidade de aprimorar a formação médica. Os 

preceptores percebem sua atuação como uma oportunidade de compartilhar o seu 

conhecimento com os estudantes. Referem-se à pós-graduação e à prática clínica 

como espaços importantes de formação. Gostariam, entretanto, de ter um melhor 

preparo pedagógico para a sua atuação, assim como a possibilidade de aprimorar 

sua titulação acadêmica. No que se refere às atividades que desenvolvem, foram 

apontadas as práticas nos diferentes cenários, as discussões teóricas e o estudo de 

caso. Como nós críticos, destacam a necessidade de melhores cenários de prática, 

a restrita integração com a equipe de saúde, o desafio de despertar o interesse 

discente, e a necessidade de maior número de preceptores. Os pontos fortes da 

preceptoria citados indicam a relação médico paciente e a interação com os alunos. 

Como sugestões para aperfeiçoar a preceptoria, destacam a adequação dos 

cenários de prática, a contratação de preceptores, a melhora da qualidade dos 

estudantes ingressantes, e o oferecimento de possibilidade de atualização. 

Valorizam como principais competências de um bom preceptor as relativas aos 

domínios afetivo-moral, relacionais e de aquisição e uso do conhecimento. Os dados 

possibilitaram a laboração de um relatório técnico, a ser apresentado na instituição 

no intuito de colaborar para o aperfeiçoamento do curso médico. 

Palavras-chave: Preceptor; Preceptoria; Internato; Educação Médica. 



Abstract 

The medical internship is the last cycle of medical education and preparation for your 

preceptor has been much discussed pedagogical practice, although there is scarcity 

of papers on this activity in undergraduate teaching. The objective of this research is 

to analyze the preceptorship developed during internship medical students at the 

University of the State of Amazonas (UEA). The research design was a descriptive 

study with 28 preceptors at UEA. To collect data, a questionnaire with closed 

questions and a semi - structured interview seeking to characterize the activities in 

the preceptorship, the meaning and the preparation of preceptors, strengths and 

critical nodes of preceptorship in UEA, suggestions for improving the same and were 

used qualities of a good teacher. Data were analyzed using thematic analysis. The 

main motivations to act as preceptor were a taste for teaching and the opportunity to 

enhance medical training. Preceptors perceive their work as an opportunity to share 

their knowledge with students. Refer to graduate and clinical practice as important 

areas of training, however would like a better educational preparation for their 

performance, and enhance possibility of their academic titles. The main activities are 

the practices in different scenarios, in addition to theoretical discussions and case 

study. As critics we need to highlight the best practice scenarios, the limited 

integration with the healthcare team, the challenge pique student interest and need 

for greater numbers of preceptors. Refer to as strengths preceptorship mainly doctor 

patient relationship and interaction with students. Present as main suggestions to 

improve the adequacy of preceptorship practice scenarios, hiring tutors, improve the 

quality of incoming students and offering upgradeability. Value as key skills of a good 

preceptor those relating to affective- moral domain , in addition to relational and 

acquisition and use of knowledge . The data allowed the preparation of a technical 

report to be submitted by the institution, as to collaborate in the improvement of the 

medical course. 

Key-words: Precepto; Preceptorship; Medical Internship; Medical Education; Medical 

Training. 



SUMÁRIO 

1 APRESENTAÇÃO .............................................................................................. 17 

2 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 19 

2.1 A formação médica ...................................................................................... 19 

2.2 O internato na formação médica .................................................................. 25 

2.3 A preceptoria no internato ............................................................................ 26 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................ 29 

3.1 Geral ............................................................................................................ 29 

3.2 Específicos ................................................................................................... 29 

4 METODOLOGIA ................................................................................................. 30 

4.1 Natureza do estudo ...................................................................................... 30 

4.2 Contexto da pesquisa ................................................................................... 30 

4.3 Participantes da pesquisa ............................................................................ 31 

4.4 Instrumento de coleta de dados ................................................................... 35 

4.5 Análises dos dados ...................................................................................... 36 

4.6 Aspectos éticos e legais ............................................................................... 37 

5 O “SER” PRECEPTOR NA UEA ......................................................................... 39 

5.1 O Significado da preceptoria ........................................................................ 39 

5.2 Inserção e preparo para a preceptoria ......................................................... 44 

5.3 Atividades Desenvolvidas na Preceptoria .................................................... 51 

6 A PRECEPTORIA NO CURSO MÉDICO DA UEA ............................................. 55 

6.1 Identificando os Pontos de Destaque ........................................................... 55 

6.2 Caracterizando os desafios do processo ..................................................... 57 



6.3 Identificando sugestões para o aprimoramento do processo ....................... 61 

7 ATRIBUTOS DE UM BOM PRECEPTOR:  

BUSCANDO POSSIBILIDADES DE APRIMORAMENTO .................................. 69 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 79 

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 81 

ANEX0S .................................................................................................................... 90 

ANEXO A .................................................................................................................. 91 

ANEXO B .................................................................................................................. 94 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL .................................................. 94 

ANEXO C .................................................................................................................. 95 

APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ................................. 95 

ANEXO D (acrescentar a versão digitalizada enviada pelo CEP) ............................. 96 

APÊNDICE A ............................................................................................................. 97 

MODELO DE QUESTIONÁRIO .......................................................................... 97 

APÊNDICE B ............................................................................................................. 98 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA.................................. 98 

APÊNDICE C ............................................................................................................ 99 

TABELA SINÓPTICO.......................................................................................... 99 

 



Lista de Abreviaturas e Siglas 

ABEM Associação Brasileira de Educação Médica 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CES Câmara de Educação Superior 

CFE Conselho Federal de Educação 

CFM Conselho Federal de Medicina 

CGM Curso de Graduação em Medicina 

CINAEM Comissão Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médico 

CNE Conselho Nacional de Educação 

CRM Comissão Nacional de Residência Médica 

CNS Conselho Nacional em Saúde 

DCN Diretrizes Curriculares Nacionais 

ICAM Instituto da Criança do Amazonas 

IES Instituição de Ensino Superior 

MEC Ministério da Educação 

MS Ministério da Saúde 

PET Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde 

PROMED Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de 

 Medicina 

SBMFC Sociedade Brasileira dos Médicos 

SESU Secretaria da Educação Superior 

SGTES Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 

SUS Sistema Único de Saúde 

UC Unidade de Contexto 

UR Unidade de Registro 

UEA Universidade do Estado do Amazonas 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 



 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 – Internato do Curso Médico da 

Universidade Estadual do Amazonas (UEA) ........................................... 31 

Tabela 2 – Distribuição da população e amostra por área de supervisão ................. 32 

Tabela 3 – Distribuição de gênero entre os participantes da pesquisa. .................... 32 

Tabela 4 – Área de atuação dos preceptores participantes da pesquisa. ................. 33 

Tabela 5 – Titulação acadêmica de preceptores da UEA ......................................... 33 

Tabela 6 – Atividades desenvolvidas na UEA, além da preceptoria ......................... 34 

Tabela 7– Cenários adicionais de inserção profissional de 

preceptores da UEA ................................................................................ 34 

Tabela 8 – Significado da atuação para preceptores da UEA ................................... 39 

Tabela 9 – Motivação de preceptores da UEA para atuar nessa atividade ............... 44 

Tabela 10 – Estratégias de preparo para a preceptoria  

segundo preceptores da UEA ............................................................... 47 

Tabela 11 – Estratégias de atualização utilizadas por preceptores da UEA ............. 50 

Tabela 12 – Atividades desenvolvidas com os alunos .............................................. 52 

Tabela 13 – Pontos fortes da Preceptoria ................................................................. 55 

Tabela 14 – Dificuldades encontradas para o exercício da  

preceptoria segundo preceptores da UEA ............................................ 57 



Tabela 15 – Categorização das sugestões de preceptores para 

 aprimorar a condições de preceptoria .................................................. 62 

Tabela 16 – Competências de um bom preceptor segundo  

preceptores da UEA .............................................................................. 71 

Tabela 17 – Elementos necessários para o aprimoramento dos  

preceptores da UEA .............................................................................. 75 

 



17 

1 APRESENTAÇÃO 

Concluí o curso de Medicina em meados dos anos 90 muito entusiasmada e 

desafiada. Havia conquistado a posição mais esperada de minha vida: ser médica e 

ter a missão de “salvar vidas”. Iniciei meus primeiros atendimentos na periferia de 

São Paulo e, com frequência, via pessoas com queixas similares e reiteradas visitas 

ao pronto-atendimento. O que me deixava ainda mais perplexa, contudo, era ver que 

a cada vez que o paciente retornava, a conduta do médico permanecia a mesma: 

controle momentâneo do sintoma, sem dar seguimento ao doente. Esse cenário – o 

qual observei também em outros locais em que trabalhei – me levou a alguns 

questionamentos: os médicos estavam fazendo o que deveriam e não surtia efeito? 

Será que os pacientes somente se preocupavam em melhorar naquele momento e 

não davam continuidade ao tratamento? 

Formei-me em Cardiologia e me especializei em arritmia cardíaca. E 

também nessa área notava que as dificuldades não amenizavam, apesar das 

políticas de atenção à saúde básica e dos programas de educação em saúde. 

Angústias dessa natureza me levaram a pensar que uma maneira de 

contribuir para modificar esse cenário seria participar da formação dos médicos. Fui, 

então, admitida como professora na Universidade Estadual do Amazonas em 2005, 

e isso foi incrivelmente mágico, mas, ao mesmo tempo, assustador! Seria eu capaz 

de ensinar alunos de Medicina, futuros colegas meus? Estaria eu preparada para 

isso? Seria uma boa professora? 

Minhas primeiras atividades foram no internato e percebi que é difícil ser 

preceptor quando se foi treinado para ser médico. As habilidades necessárias, bem 

como a formação do preceptor, ainda são objeto de discussão. Os conceitos 

equívocos comprometem a formação do aluno para enfrentar as constantes 

mudanças e os avanços científicos, especialmente quando se tem oportunidade de 
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integrar o ensino, a investigação e a prática, processo no qual tem destaque a figura 

do preceptor. 

No momento em que vi a oportunidade de fazer o mestrado no ensino das 

Ciências da Saúde, enxerguei uma possibilidade de me preparar melhor para a 

docência e também contribuir para aperfeiçoar a formação médica. 

Todas essas reflexões me levaram às seguintes indagações: i) como os 

preceptores da UEA se prepararam para essa atribuição?; ii) quais as atividades que 

desenvolvem com os internos?; iii) como os preceptores compreendem a função que 

desenvolvem, e quais os pontos fortes que identificam em seu trabalho?; iv) quais as 

dificuldades enfrentadas?; v) o que eles consideram como qualidades para ser um 

bom preceptor?. A busca por essas respostas é que está delineada na presente 

pesquisa.



19 

2 INTRODUÇÃO 

2.1 A formação médica 

A palavra Medicina, iniciada com letra maiúscula, diz respeito à ciência que 

tem como objetivos a preservação e a recuperação da saúde; e a prevenção, o 

diagnóstico e a reabilitação de enfermos. Refere-se, ainda, ao curso superior dessa 

ciência. No caso de empregá-la com a inicial minúscula, indica o ofício ou a 

profissão de médico (LUIZ D’ÁVILA, 2010). 

No Brasil, nas duas últimas décadas, a sociedade tem responsabilizado as 

escolas médicas pela formação de profissionais sem o devido preparo para atender 

às necessidades de saúde da população. Daí porque é necessário recuperar, 

mesmo que timidamente, alguns momentos históricos em que se dá a educação 

médica, para não se incorrer na simplificação de que, alterando grades curriculares, 

reformando o curso, iremos mudar a formação do médico (PEREZ, 2004). 

No nosso país, desde o período colonial, é grande a variedade das práticas 

de cura. Os físicos eram bacharéis licenciados por universidades ibéricas; os 

doutores defendiam conclusões magnas ou teses em Coimbra, Montpellier e 

Edimburgo (principais universidades de Medicina na Europa do século 16 ao 18); os 

barbeiros ou cirurgiões-barbeiros, além de cortar cabelo e fazer a barba, praticavam 

pequenas cirurgias; os boticários comerciavam drogas e concorriam com os físicos e 

cirurgiões-barbeiros no tratamento das doenças. Havia, ainda, pessoas sem 

habilitação formal que receitavam e faziam curativos, de acordo com horizontes 

culturais diversos. Essas pessoas podiam ser curandeiros, pajés, benzedores, 

dentre outras categorias (WEBER, 2010). 

A história da Medicina e da cirurgia no Brasil começa efetivamente com a 

vinda da família real para o Brasil, em 1808. Até então, quem quisesse ser médico 

precisava ir para a Europa. Com a comitiva de D. João VI, veio o Dr. José Correia 
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Picanço, pernambucano, cirurgião-mor do Reino, formado pela Escola Médica de 

Montpellier. Foi ele quem ajudou D. João VI a inaugurar, em 18 de fevereiro de 

1808, em Salvador, a primeira Escola Médica do Brasil, a Escola Anatômico-

Cirúrgica e Médica da Bahia, hoje, Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

da Bahia. Em novembro do mesmo ano, logo após sua chegada ao Rio de Janeiro, 

foi implantada a Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, que, 

posteriormente, passou a ser a Universidade do Brasil e, atualmente, é a Escola de 

Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, iniciando-se, dessa forma, o 

ensino Universitário no Brasil (SANTOS, 2009). 

Apenas a partir da Proclamação da República novas escolas médicas foram 

criadas no País, juntamente com outras escolas superiores. Em 1897, foi instalada a 

Faculdade Livre de Medicina e Farmácia, em Porto Alegre (RS), que passou a ser 

denominada Faculdade de Medicina de Porto Alegre, em 1911. No mesmo ano, foi 

criada a Faculdade de Medicina de Belo Horizonte; e, em 1912, a Faculdade de 

Medicina do Paraná. A próxima a ser instalada seria a Faculdade de Medicina e 

Cirurgia de São Paulo, em 1912 (FÁVERO, 2002). 

Em 1910, foi publicado o estudo Medical Education in the United States and 

Canada – A Report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 

que ficou conhecido como o Relatório Flexner (Flexner Report) e é considerado o 

grande responsável pela mais importante reforma das escolas médicas de todos os 

tempos nos Estados Unidos da América (EUA), com profundas implicações para a 

formação médica e a Medicina mundial (PAGLIOSA; DA ROSS, 2008). 

O impacto do relatório foi evidente: no período de 1910 a 1922, o número de 

escolas médicas nos Estados Unidos passou de 131 para 81; das sete para 

estudantes negros, cinco foram fechadas, assim como as três destinadas a 

mulheres. De 1910 a 1920, cerraram-se e transformaram-se em biomédicas 16 

escolas homeopáticas (NUNES, 2010). 

Flexner propôs a instalação de uma nova ordem para a reconstrução do 

modelo de ensino médico. Os sólidos princípios sobre os quais o seu relatório 

estava embasado parecem triviais hoje: as escolas médicas devem estar situadas 
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em universidades, e os programas educacionais devem ter uma base científica 

(BOELEN, 2002). 

A reforma da educação médica preconizada no Relatório Flexner repercutiu 

tardiamente no Brasil. Naquele momento, nossas faculdades de Medicina ofereciam 

modelos retóricos de formação e, onde havia algum dinamismo científico, cultivavam 

laços com duas tradições europeias antagônicas: a escola francesa, com forte foco 

na clínica; e a escola alemã, marcada pela pesquisa laboratorial (ALMEIDA FILHO, 

2010). 

Desde a década de 1940, os currículos das escolas médicas passaram a se 

espelhar no modelo americano de formação, que se contrapõe ao modelo europeu, 

mais embasado em conhecimentos teóricos do que na prática do trabalho. Na 

década de 1950, iniciaram-se programas destinados à prática pré-profissional 

supervisionada no sexto ano, como complemento ao conteúdo predominantemente 

teórico das fases anteriores (ELIAS, 1987 apud CHAVES, GROSSEMAN, 2007). 

No período compreendido entre 1965 e 1970, foi autorizado o funcionamento 

de 33 novas escolas de Medicina com subsídios governamentais. Tal fato decorreu, 

em parte, da política expansionista de ensino, assim como de pressões da categoria 

médica por mais vagas universitárias (HADDAD et al., 2010). 

Foi definido, na Constituição Federal de 1988, que o Sistema Único de 

Saúde (SUS) deveria orientar a formação profissional na área da Saúde; entretanto, 

não houve uma adequada articulação entre as políticas dos Ministérios da Saúde e 

da Educação, ocasionando um distanciamento entre a formação dos profissionais e 

as necessidades do SUS (BRASIL, 1988). 

Nesse sentido, os currículos dos cursos de Medicina e os dos demais 

profissionais da área de saúde precisavam adaptar-se à formação de um profissional 

em sintonia com o SUS, com ênfase na integralidade do cuidado, considerando as 

dimensões sociais, econômicas e culturais da população, propiciando o 

desenvolvimento das competências e habilidades definidas pela Resolução 
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CNE/CES n. 4, de 7/11/2001, que institui diretrizes curriculares nacionais do curso 

de graduação em Medicina (BRASIL, 2001). 

Almeida Filho (2010) analisa o modelo Flexner segundo alguns pontos de 

vista em relação às necessidades atuais da formação: 

Do ponto de vista conceitual, reiteradamente identificam-se, no 
modelo flexneriano, diversos elementos (ou defeitos): perspectiva 
exclusivamente biologicista de doença, com negação da 
determinação social da saúde; formação laboratorial no Ciclo Básico; 
formação clínica em hospitais; estímulo à disciplinaridade, numa 
abordagem reducionista do conhecimento. Do ponto de vista 
pedagógico, o modelo de ensino preconizado por Flexner é 
considerado massificador, passivo, hospitalocêntrico, individualista e 
tendente à superespecialização, com efeitos nocivos (e até 
perversos) sobre a formação profissional em saúde. Do ponto de 
vista da prática de saúde, dele resultam os seguintes efeitos: 
educação superior elitizada, subordinação do Ensino à Pesquisa, 
fomento à mercantilização da medicina, privatização da atenção em 
saúde, controle social da prática pelas corporações profissionais. Do 
ponto de vista da organização dos serviços de saúde, o Modelo 
Flexneriano tem sido responsabilizado pela crise de recursos 
humanos que, em parte, produz crônicos problemas de cobertura, 
qualidade e gestão do modelo assistencial, inviabilizando a vigência 
plena de um sistema nacional de saúde integrado, eficiente, justo e 
equânime em nosso país. 

Em face de um contexto sociossanitário preocupante e do ritmo crescente 

das mudanças no campo da ciência e da tecnologia, é importante incorporar 

melhores e mais eficientes formas de ministrar o ensino, alicerçando a formação do 

médico com novos fundamentos, tendo como eixos a história social da doença e o 

atual conceito da saúde. Igualmente, implica considerar que não existem caminhos 

previamente definidos e prontos para transformações, mas que é imperativo buscar 

alternativas que procurem sintonizar os currículos com essa nova realidade, que não 

visualizem as disciplinas como territórios estanques, porém como um espaço 

estruturante de conhecimentos e práticas que mantenha, permanentemente, o 

diálogo com as ciências sociais (ARRUDA, 2002). 

No campo da formação, revela-se a contraposição de concepções 

pedagógicas tradicionais expressas por pedagogias transmissoras e a emergência 

de concepções críticas, reflexivas e que problematizem a realidade social. Mais 

ainda, as instituições formadoras, especialmente a escola médica, têm apresentado 
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propostas de análise e reformulação do ensino que fortalecem a incorporação do 

conhecimento tecnológico de alta complexidade e custos elevados tanto em práticas 

diagnósticas como terapêuticas, perpetuando modelos tradicionais de seleção de 

conteúdos e administração de cargas horárias segundo a importância das 

especialidades (HADDAD et al., 2010). 

O periódico britânico The Lancet publicou, na sua edição de maio de 2011, 

um número especial com uma série de artigos sobre a saúde no Brasil que discutem 

sobre o SUS. Os autores do editorial mencionam que, nas duas últimas décadas, o 

SUS melhorou sensivelmente o acesso da população à atenção primária, à saúde e 

ao atendimento de urgência e emergência. Reconhecem que existem desafios, 

como, por exemplo, a relação entre o sistema público e os serviços privados 

vinculados à saúde suplementar e o uso não racional das altas tecnologias que 

oneram o sistema de saúde, dentre outros (KLEINERT; HORTON, 2011). 

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

Educação na Saúde (SGTES) e de uma parceria com o Ministério da Educação, 

vem desenvolvendo várias políticas no campo da formação e do desenvolvimento 

dos profissionais de saúde. 

A primeira delas foi o Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares para 

as Escolas Médicas, voltado às escolas médicas que se dispusessem a adotar 

processos de mudança nos currículos de seus cursos, visando às necessidades de 

saúde da população e do SUS (BRASIL, 2002). 

Com base na avaliação desse programa e aliado à experiência acumulada 

com as iniciativas de integração ensino-serviço, o Pró-Saúde – Programa Nacional 

de Reorientação da Formação Profissional em Saúde propôs adequar os cursos de 

graduação em saúde às DCNs, reorientando a formação e valorizando a inserção 

progressiva do estudante na prática profissional em diferentes cenários, com ênfase 

em: atenção básica; compreensão da multideterminação do processo saúde-doença; 

atenção à saúde centralizada no indivíduo; e uso de metodologias ativas valorizando 

a autoaprendizagem do aluno (HADDAD et al., 2012). 
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Segundo Haddad et al. (2012), a avaliação desse programa mostrou 

avanços e desafios que conduziram à criação do Programa de Educação pelo 

Trabalho em Saúde (PET-Saúde), com objetivo similar ao do Pró-Saúde, mas 

valorizando práticas na rede de serviços, buscando integrar o docente, o estudante, 

a equipe de saúde e os usuários do SUS. Trabalhando também com a pesquisa e 

valorizando o processo de trabalho em equipe, tem sido importante no 

aprimoramento da atenção à saúde oferecida. 

Entretanto, seria necessário ainda articular o preparo dos docentes a essas 

mudanças, bem como aumentar a valorização da graduação na universidade e 

estreitar sua articulação com a pós-graduação. 

Uma parceria entre a SGTES, Secretaria de Educação Superior (Sesu) e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) instituiu o 

Programa Nacional de Desenvolvimento Docente em Saúde (Pró-Ensino), de forma 

a promover a formação docente orientada a novas estratégias de formação e 

fortalecer as linhas de pesquisa relacionadas ao ensino e à graduação. 

Outras políticas indutoras são o Mais Médicos e os Programas de 

Valorização dos Profissionais da Atenção Básica. 

O Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento 

aos usuários do SUS, com o objetivo de aperfeiçoar a formação de médicos na 

Atenção Básica, ampliar o número desses profissionais nas regiões carentes do 

País e acelerar os investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de 

saúde. Atualmente, o programa conta com 14,4 mil profissionais atuando em mais 

de 3,7 mil municípios de todo o País, beneficiando cerca de 50 milhões de 

brasileiros 
(BRASIL, 2013). 

O Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica (Provab) 

oferece incentivos a médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas que optarem por 

atuar nas equipes de saúde da família e outras estratégias de organização da 

atenção básica, contemplando também equipes que desenvolvem a atenção à 

saúde das populações ribeirinhas, quilombolas, assentadas e indígenas. Oferece 



25 

ações de educação permanente, supervisão das ações e, para os médicos 

participantes, o bônus de 10% para ingresso em Programas de Residência Médica, 

conforme uma avaliação de desempenho (BRASIL, 2011). 

2.2 O internato na formação médica 

O internato médico é um período de formação do aluno do último ciclo da 

graduação em Medicina que visa a treinamento intensivo sob a supervisão do 

preceptor. Foi criado pela Resolução n. 8, de 1969, do Conselho Federal de 

Educação, e regulamentado pela Resolução n. 9, de 24 de maio de 1983, desse 

mesmo Conselho, que obriga as escolas médicas a estabelecer em seus currículos 

de graduação um período obrigatório de ensino prático, durante o qual o aluno deve 

receber treinamento intensivo contínuo, sob supervisão docente, em instituição 

vinculada ou não a escola médica, e estágio obrigatório em hospitais e centros de 

saúde adaptados ao ensino das profissões de saúde em regime de internato 

(BRASIL, 1984). 

Na maior parte, o internato é quase exclusivamente hospitalar. Embora 

existam outras formas de internato, o mais comum é o rotativo, no qual os alunos 

realizam estágios em diferentes clínicas ou especialidades (MARCONDES; 

MASCARETTI, 1998). 

Nas Diretrizes Curriculares de 2001, o internato foi assim definido: 

A formação do médico incluirá como etapa integrante da graduação, 
estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço, em regime 
de internato, em serviços próprios ou conveniados, e sob supervisão 
direta dos docentes da própria Escola/Faculdade (BRASIL, 2001). 

Ainda segundo o citado documento, a carga horária mínima desse estágio 

deverá atingir 35% da carga horária total do curso e incluir o treinamento em serviço 

nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria e Saúde 

Coletiva em todos os níveis de atenção. 

Em síntese, o pleno aproveitamento do internato prepara o aluno para 

enfrentar as constantes mudanças e os avanços científicos, especialmente quando 
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tem oportunidade de integrar o ensino, a investigação e a prática, processo em que 

se destaca a figura do preceptor (MISSAKA, 2011). 

2.3 A preceptoria no internato 

Segundo Botti e Rego (2008), o preceptor é o profissional que atua dentro do 

ambiente de trabalho e de formação estritamente na área e no momento da prática 

clínica. Sua ação se dá por um curto período de tempo, com encontros formais que 

objetivam o progresso clínico do aluno ou recém-graduado. Sua função primordial 

consiste em desenvolver habilidades clínicas e avaliar o profissional em formação. O 

preceptor tem, então, o papel de suporte, para ajudar o novo profissional a adquirir 

prática, até que tenha maior confiança e segurança em suas atividades diárias. 

A relação entre preceptor e educando é um importante instrumento para a 

descoberta do trabalho coletivo. Para que isso aconteça, é importante aceitar e 

valorizar o que o educando traz de conhecimento teórico e sentimentos. Estimula-se, 

nessa relação, o ato de pensar, construindo hipóteses e ratificando ou retificando-as 

(BARRETO et al., 2011). 

Essa relação, nos últimos anos, transformou-se em objeto de preocupação, 

na medida em que é parte importante e decisiva do processo de formação médica: a 

transição para a prática profissional exige do preceptor habilidades específicas no 

trato com esse aluno (MISSAKA; RIBEIRO, 2011). 

No que se refere ao internato médico, inexistem resoluções que 

regulamentem a função de preceptor; além disso, reduzidas são as publicações 

científicas brasileiras que discutem o papel e os nós críticos da função do preceptor, 

apesar de, nos últimos anos, ser crescente o número de trabalhos sobre o tema nos 

congressos da Associação Brasileira de Educação Médica (CAVALCANTE et al., 

2013). 

Compreende-se que a função do preceptor, suas intervenções e seus 

atributos não ficam bem definidos até mesmo em documentos oficiais, e uma melhor 
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fundamentação desses aspectos poderia contribuir para a construção da 

regulamentação e prática dessa função (MISSAKA; RIBEIRO, 2011). 

No Brasil, na terceira fase do Projeto da Comissão Interinstitucional de 

Avaliação do Ensino Médico (Cinaem), que se centrou no processo de formação e 

na docência médica, houve consenso acerca do “despreparo da maioria dos 

docentes que, na quase totalidade, são especialistas, não havendo modelo de 

identificação para o propósito da formação geral do médico” (COSTA, 2007). 

Há, hoje, uma crescente preocupação relativa à prática de preceptoria. 

Discutem-se em todo o País as dificuldades e os impasses vividos pelos 

profissionais que atuam na preceptoria dos estudantes de Medicina e que são 

diretamente responsáveis pela formação prática desses estudantes (MONTEIRO; 

LEHER; RIBEIRO, 2011). 

Os preceptores, pela sua função de educadores, podem promover, com os 

profissionais que oferecem assistência direta aos usuários, discussões sobre 

conceitos de necessidades de saúde que possibilitem mudanças nas práticas de 

assistência (SANTOS; BERTOLOZZI; HINO, 2010). 

Na área médica, por exemplo, um bom professor seria um médico com boa 

reputação em sua especialidade, não importando sua competência como docente. 

Atualmente, sabe-se que o professor não deve ser apenas o especialista que 

ensina, mas um profissional de aprendizagem, incentivando o aprendiz e sua 

aprendizagem e colaborando ativamente para que o aluno alcance seus objetivos 

(ROCHA; 2012). 

Almeida (2008) afirma que a capacitação do docente tornou-se um desafio 

importante para as diversas funções demandadas pelo currículo, especialmente ao 

se estudar a implantação das mudanças na formação do futuro profissional, no 

período do internato. 

Consideramos que a formação pedagógica de preceptores deva ter como 

meta compreender o que significa um processo dialético de ensino-aprendizagem, 
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por meio da adoção de um modelo educativo e de perspectivas pedagógicas que 

superem a mera transmissão de conhecimentos e que levem os profissionais a 

extraírem das situações complexas e contraditórias de seus exercícios profissionais 

diários a possibilidade de superar obstáculos e construir alternativas de solução 

(TRAJMAN et al., 2009). 

O que observamos diante desse cenário é que, para formar um bom futuro 

profissional, temos que ter um bom preceptor. 

Nesse sentido é que situamos a presente pesquisa. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

 Analisar a preceptoria desenvolvida no internato do curso médico na 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), da perspectiva de 

preceptores. 

3.2 Específicos 

 Caracterizar o preparo dos preceptores para exercerem suas atividades. 

 Apreender as concepções de preceptoria. 

 Caracterizar as atividades desenvolvidas na preceptoria do curso médico 

da UEA. 

 Identificar e discutir pontos positivos e fragilidades para a preceptoria no 

internato médico da UEA. 

 Caracterizar atributos de um bom preceptor. 

 Levantar sugestões para aprimoramento do internato. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Natureza do estudo 

Este trabalho baseia-se em pesquisa descritiva com enfoque qualitativo, da 

qual participaram grupos delimitados e pequenos. Com foco na ótica dos atores, 

tratou de processos sociais pouco conhecidos, induzindo a novas abordagens 

(MINAYO, 2010). 

4.2 Contexto da pesquisa 

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) completou dez anos de 

existência em 2011. Em 2005, a primeira turma do curso de Medicina iniciou o 

internato, que ocorre nos dois últimos anos do curso médico e divide-se em oito 

estágios, assim denominados: Estágio em Saúde da Mulher; Estágio em Clínica 

Médica; Estágio em Clínica Cirúrgica; Estágio em Saúde da Criança; Estágio em 

Oncologia; Estágio em Medicina Comunitária; Estágio em Doenças Endêmicas; e 

Estágio em Urgência e Emergência. A Tabela 1 mostra o detalhamento dessas 

atividades. 

A autorização institucional para o presente estudo está apresentada no 

Anexo A. 
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Tabela 1 – Internato do Curso Médico da Universidade Estadual do Amazonas 

 (UEA) 

Estágio Cenário Horas 

Clínica médica Hospital Fundação Adriano Jorge 780 

Clínica cirúrgica Hospital Fundação Adriano Jorge 780 

Saúde da criança Instituto da Criança do Amazonas (Icam) 780 

Saúde da mulher 
Maternidade Balbina Mestrinho 

Maternidade Ana Braga 
780 

   

Saúde comunitária 

Iranduba; Nova Olinda do Norte; Itacoatiara; Novo Airão; 

Lábrea; Borba; Parintins; Boca do Acre, São Gabriel da 

Cachoeira, Barreirinha 

540 

Urgência/emergência 
Pronto-Socorro 28 de Agosto 

Pronto-Socorro Dr. João Lúcio 
660 

   

Oncologia Centro Oncológico de Manaus 660 

Doenças endêmicas Fundação Tropical do Amazonas 660 

Fonte: autor. 

4.3 Participantes da pesquisa 

Os professores do internato são concursados da UEA, além de médicos que 

trabalham nos diferentes cenários e fazem parceria com a Universidade do Estado 

do Amazonas, recebendo um incentivo de participação pela docência chamado de 

fidelização. Todos os internos exercem suas atividades rotineiras nesses serviços. 

Na época deste estudo, existiam, no total, 146 preceptores, considerando os 

concursados e os profissionais dos serviços. Entretanto, houve um momento de 

grande transição, que coincidiu com o período de coleta de dados, o que provocou 

significativa oscilação dos profissionais efetivamente responsáveis pela preceptoria. 

Para garantir a caracterização do internato da UEA, optou-se por delimitar a 

população, considerando apenas os preceptores que eram docentes concursados 

da instituição e atuavam nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-

Obstetrícia (Saúde da Mulher), Pediatria (Saúde da Criança) e Saúde Coletiva. 
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Dos 48 profissionais que se enquadravam na pesquisa, 28 preceptores 

(cerca de 60%) concordaram em participar. A distribuição da amostra por área está 

na Tabela 2. 

Tabela 2 – Distribuição da população e amostra por área de supervisão 

Área 

Número de Preceptores 

Total Participantes 

Clínica Médica 15 8 

Clínica Cirúrgica 16 9 

Saúde da Mulher 06 6 

Saúde da Criança 10 5 

Saúde Comunitária 01 0 

Total 48 28 

Fonte: autor. 

Dos participantes, 15 eram homens e 13 mulheres. Mesmo não havendo 

grande discrepância entre os sexos, no total, há predominância de preceptores 

homens na área de Cirurgia, e predominância de mulheres nas áreas de Saúde da 

Criança e Saúde da Mulher (Tabela 3). 

Tabela 3 – Distribuição de gênero entre os participantes da pesquisa. 

Área 

Gênero 

Feminino Masculino 

Clínica Médica 06 02 

Clínica Cirúrgica 0 09 

Saúde da mulher 04 02 

Saúde da Criança 04 01 

TOTAL 14 14 

Fonte: autor. 
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Quanto à área de atuação (Tabela 4), observou-se uma distribuição 

homogênea de participantes, exceto na Saúde Coletiva, em que não foi possível a 

obtenção de dados. 

Tabela 4 – Área de atuação dos preceptores participantes da pesquisa. 

Áreas de Formação 
Preceptores 

Existentes Entrevistados 

Clínica Médica 15 08 

Clínica Cirúrgica 16 09 

Saúde da Mulher  06 06 

Saúde da Criança  10 05 

Saúde Comunitária 01 0 

Total  48 28 

Fonte: autor. 

Em relação à faixa etária, 17 preceptores tinham entre 31 e 40 anos; 10, 

entre 41 a 50 anos; e apenas um preceptor tinha acima dos 51 anos de idade. 

Observa-se o predomínio de preceptores que fizeram apenas a residência 

médica, embora metade tenha cursado pós-graduação stricto sensu (Tabela 5). 

Na Região Norte, ainda existem poucas oportunidades de formação nesse 

nível. 

Tabela 5 – Titulação acadêmica de preceptores da UEA 

Pós-Graduação 
Preceptores 

Número % 

Residência Médica 11 39 

Especialização 3 11 

Mestrado 6 21 

Doutorado 8 29 

Fonte: autor. 
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Além da preceptoria propriamente dita, a maioria desempenha outras 

atividades na instituição (Tabela 6). 

Tabela 6 – Atividades desenvolvidas na UEA, além da preceptoria 

Atividade 

Preceptores 

Envolvidos 

Número % 

Ensino na Graduação  16 57,14 

Orientação de Iniciação Científica  06 21,42 

Coordenação (curso médico, iniciação científica) 07 25 

Extensão (ligas acadêmicas) 01 3,57 

Núcleo Docente Estruturante 01 3,57 

Organização de Congressos 01 3,57 

Nenhuma 05 17,85 

Fonte: autor. 

Todos relatam outras atividades profissionais (Tabela 7). 

Tabela 7– Cenários adicionais de inserção profissional de preceptores da UEA 

Local 
Número de 

Preceptores 

Prefeitura de Manaus 05 

Cooperativa Médica 18 

Consultório 15 

Outra Universidade 01 

Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) 03 

Fonte: autor. 
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4.4 Instrumento de coleta de dados 

Os dados foram coletados por meio de um questionário, aplicado ao 

conjunto dos preceptores da UEA, com perguntas abertas e fechadas, a fim de 

caracterizar a população de estudo e levantar as atividades desenvolvidas na 

preceptoria. O modelo está apresentado no Apêndice A. 

Para aprofundamento temático sobre a preceptoria, foi feita uma entrevista 

semiestruturada, uma estratégia para obtenção de dados muito utilizada com o 

objetivo de construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa. Trata-se 

de uma interação entre pesquisador e pesquisado, em que o pesquisador visa a 

apreender o que o sujeito da pesquisa pensa, sabe, representa, faz, argumenta e 

sente (MINAYO, 2007). O roteiro está apresentado no Apêndice B. Os núcleos 

orientadores da entrevista foram: 

 concepções de preceptoria; 

 atividades desenvolvidas na preceptoria; 

 pontos positivos e fragilidades; e 

 sugestões para aprimoramento do internato. 

No planejamento de pesquisa inicial, os questionários seriam aplicados a 

toda população, e a entrevista apenas a uma amostra de preceptores. Contudo, 

após o levantamento dos indivíduos que aceitaram colaborar com a pesquisa, optou-

se por entrevistar todos os participantes. Observou-se a suficiência na coleta dos 

dados por meio da saturação dos resultados obtidos. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, da forma presencial, com 

dia, horário e local preestabelecidos pelos entrevistados, gravadas e transcritas na 

íntegra. 

Foi realizado um pré-teste com três preceptores não concursados da UEA. 

Esse estudo preliminar possibilitou a melhoria dos instrumentos, de forma a garantir 

“validade e precisão” na obtenção dos resultados. 
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Todos os participantes manifestaram sua concordância na colaboração com 

este estudo por meio da assinatura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

cujo modelo está apresentado no Apêndice C. 

4.5 Análises dos dados 

Segundo Ludke e André (2013, p.45): 

A análise está presente em vários estágios da investigação, 
tornando-se mais sistemática e mais formal após o encerramento da 
coleta de dados. Desde o início do estudo, no entanto, nós fazemos 
uso de procedimentos analíticos quando procuramos verificar a 
pertinência das questões selecionadas diante das características 
específicas da situação estudada. Tomamos então várias decisões 
sobre áreas que necessitam de maior exploração, aspectos que 
devem ser enfatizados, outros que podem ser eliminados e novas 
direções a serem tomadas. 

Os dados quantitativos foram processados e representados por meio de 

tabelas e gráficos. As entrevistas foram examinadas por meio da análise temática, 

baseando-se na lógica qualitativa, visando a ultrapassar o nível do senso comum e 

do subjetivismo na interpretação e a alcançar uma vigilância crítica da entrevista ou 

resultados da complementação de informações (MINAYO, 2010). 

A análise temática das entrevistas foi escolhida por facilitar a compreensão 

das atitudes sociais e comportamentais da realidade cotidiana dos indivíduos. Para 

Bardin (2011), o tema é a unidade de significância que é liberada naturalmente de 

um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia do 

processo de compreensão da realidade pesquisada. Esse processo envolveu os 

seguintes passos: 

 leitura exaustiva do texto obtido pelas entrevistas; 

 seleção do material pertinente segundo eixos norteadores da entrevista; 

 identificação das Unidades de Contexto (UC) (trecho do texto que contém 

o tema); 

 isolamento das unidades de registro (menor trecho da UC 

correspondente a um aspecto descrito sobre o tema) (Apêndice C); 

 apropriação do material produzido de forma a formular categorias; e 

 intepretação dos dados conforme a correlação com a literatura. 
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4.6 Aspectos éticos e legais 

Para a pesquisa, foram adotadas as recomendações da Resolução 196/96, 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que define as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos baseadas na garantia 

da autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, os quatro referenciais da 

bioética, a fim de assegurar direitos e deveres da comunidade científica, dos sujeitos 

da pesquisa e do Estado (BRASIL, 1996). 

Este estudo foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa por meio do 

Parecer 87147, apresentado no Anexo B. 
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5 O “SER” PRECEPTOR NA UEA 

5.1 O Significado da preceptoria 

A literatura caracteriza a preceptoria como uma atividade que integra os 

conceitos e valores da teoria com a prática clínica no ambiente de trabalho, 

considerando como pré-requisito as atitudes, habilidades e os conhecimentos para 

execução de procedimentos clínicos, além das competências pedagógicas 

(MISSAKA, RIBEIRO, 2011). 

Os resultados da análise temática sobre o significado que os preceptores 

atribuem a sua atividade estão resumidos na Tabela 8. 

Tabela 8 – Significado da atuação para preceptores da UEA 

Categorias 
Subcategorias UR 

Nome Nº UR Total % 

Compartilhar o conhecimento 

com os alunos 
 14 18.4 

Participar da formação global 

Humanização 4 

11 14.5 Postura profissional 2 

Postura ética 5 

Possibilidade de atualização 

contínua 
- 10 13.2 

Dever social - 10 13.2 

Participar da formação dos 

alunos 
- 9 11.8 

Contribuir para a qualidade de 

ensino 
- 5 6.6 

Possibilidade de dedicação - 3 3.9 

Ensino da realidade de 

trabalho 
- 3 3.9 

Possibilidade de servir de 

exemplo 
- 2 2.6 
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Categorias 
Subcategorias UR 

Nome Nº UR Total % 

Outras  - 9 11.8 

Total UR - 76 100 

Fonte: autor. 

Assim, nas falas dos preceptores, percebe-se que os participantes 

valorizaram uma relação de troca de experiência, pois a principal categoria 

encontrada (18,4%) foi compartilhar o conhecimento com os alunos: 

UR39 [...] muito importante, para mim é uma satisfação pessoal e é 
importante ta passando conhecimentos para novas pessoas. 

UR76 [...] transmitir alguma coisa que eu aprendi na minha vida 
acadêmica. 

Chemello et al. (2009), ao analisarem o processo de preceptorar, ressaltam 

a importância da interação professor-aluno e da troca de conhecimentos entre 

ambos, em uma relação bilateral voltada para o ensino e para o cuidado com o 

paciente. 

Outra categoria que emergiu foi participar da formação global dos alunos 

(11,8%), organizada em três subcategorias: 

 “Postura ética”: 

UR 24 [...] então a gente precisa ter esse cuidado de passar, não só 
diagnosticar, tratar, mas também esse lado ético. 

UR74 [...] tentar passar não só conhecimento teórico, mas a questão 
ética também. 

 “Humanização”: 

UR1 [...] não só ensinar como se portar como profissional, mas 
também passar uma parte da questão humana. 

 “Postura profissional”: 

URr3 [...] e coisas, assim, que às vezes, deveriam trazer de casa e 
não trazem, assim, postura. 

Luiz D’Ávila (2010), em seu trabalho sobre a formação moral médica, postula 

que a ética médica consiste em aplicar a ética geral ao domínio da Medicina. 
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Também lembrou que Hipócrates estabelecia que o médico deve considerar sempre 

o particular e que a determinação das características dos indivíduos se dá por meio 

da sensibilidade. 

Muitas vezes, os preceptores servem de modelo para o desenvolvimento e 

crescimento pessoal dos recém-graduados e, ainda, auxiliam na formação ética dos 

novos profissionais durante determinado período de tempo (SIEGEL, 2004).Valores 

como ética, humanismo e responsabilidade social devem estar incorporados no 

processo de formação dos estudantes de Medicina da forma mais adequada às 

necessidades da sociedade (BLOOM,1988). 

De acordo com a pesquisa, alguns participantes têm convicção de que ser 

preceptor é um dever social (13,2%). Percebe-se, nesses preceptores, a valorização 

do papel cidadão do médico. Sousa e Heinisch (2012) enfatizam que valores como 

ética, humanismo e responsabilidade social devem estar incorporados no processo 

de formação dos estudantes de Medicina, de forma mais adequada às necessidades 

da sociedade (BLOOM,1988): 

UR 47 [...] um dever social e ele deve ser um retorno à sociedade, 
uma espécie de agradecimento pela formação que a sociedade deu. 

UR 69 [...] é um compromisso moral 

As evidências demonstram que ser um preceptor vai além da sua formação 

de médico. Vários preceptores veem na preceptoria uma possibilidade de 

atualização contínua (13,2%): 

UR 30 [...] Uma atualização diária. 

Esse é um dado que corrobora o discutido por Missaka e Ribeiro (2011), que 

ressaltam o papel da formação do preceptor para que ele desenvolva um perfil 

adequado ao seu papel. 

Na categoria participar da formação do aluno (11,8%), os preceptores 

valorizam o papel de não ser somente um mero transmissor de informações: 
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UR 16 [...] fazer a diferença com eles de tornar eles um pouco melhor 
dentro do ensino. 

UR 44 [...] Saber que você fez parte da formação de uma pessoa é 
muito gratificante. 

UR 56 [...] tem como missão demonstrar para os alunos como se faz 
a medicina. 

No que se refere a proporcionar ao aluno um estudo crítico e/ou uma busca 

por ideias particulares, a escola, por sua vez: coopera para a construção e 

promoção social, isto é, o aluno se torna responsável pelo meio social em que vive; 

e permite conhecer e ouvir o outro, o egocentrismo se torna uma universalidade 

recíproca. A aprendizagem se aplica à vida. Tudo parte da aprendizagem ou, como 

disse Piaget: “Não se pode ter aprendido sem algum pensamento, nem se pode 

desenvolver o pensamento sem algum aprendizado” (FURTH; WACHS,1979). 

O professor que sabe que o desenvolvimento cria potencialidades, mas que 

só a aprendizagem as concretiza, é aquele que se volta para o futuro no sentido de 

dar condições para que todos os seus alunos se desenvolvam e que, portanto, 

busca intervir ativamente nesse processo, não se limitando a esperar que as 

capacidades necessárias à compreensão de um determinado conceito algum dia 

“amadureçam” (MEIRA,1998). 

Ainda no que se refere à pesquisa, o aspecto sentem-se na 

responsabilidade de contribuir para qualidade de ensino correspondeu a 6.6% das 

UR encontradas: 

UR 8 [...] então é importante que a gente participe da qualidade do 
ensino. 

UR 19 [...] É a responsabilidade com relação à formação dos 
profissionais. 

Formar um médico é também poder demonstrar ao aluno com o que ele vai 

se deparar na vida real; e isso é o que foi valorizado na categoria ensino da 

realidade de trabalho (3,9%): 

UR 12 [...] tento passar para os meus alunos é a realidade do local. 
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UR 4 [...] Adequar eles a realidade de trabalho, adequar a realidade 
de serviços que eles vão se encontrar. 

Bagnato (2005) discute que o educador deve reconsiderar suas práticas 

pedagógicas buscando alternativas de articular teoria, prática e realidade, porque, 

hoje, os cenários de práticas são diversificados, portanto necessitam de habilidades 

específicas em cada um deles, no que diz respeito tanto a ferramentas a serem 

utilizadas, quanto a tarefas a serem executadas na tentativa de adequar a prática do 

futuro profissional à realidade local. 

Para alguns, ser preceptor envolve a possibilidade de dedicação (3,9%): 

UR 50 [...] é uma dedicação, na verdade é uma dedicação ao aluno. 

UR 33 [...] uma vontade muito grande, motivação de formar médicos 
bem formados. 

Estratégias educativas utilizadas pelo preceptor muitas vezes fazem com 

que ele consiga driblar situações complexas do seu cotidiano profissional e construir 

soluções alternativas, a fim de superar obstáculos e conseguir, com isso, ajudar o 

graduando a desenvolver estratégias cotidianas da atenção à saúde (VIANA et al., 

2013). 

Outros acreditam que podem ser exemplo de conduta, que os alunos podem 

se espelhar em suas atitudes diante do paciente, o que pode ser notado pela 

categoria possibilidade de servir de exemplo (2,6%): 

UR 28 [...] eles olham o que você faz como você atua e isso pode 
servir de inspiração ou pode servir de mau exemplo. 

Além da função de ensinar, os preceptores também aconselham, inspiram e 

influenciam no desenvolvimento dos menos experientes, gerando uma imagem de 

“espelho”; têm, portanto, uma grande responsabilidade (BURKE,1994). 

Riccer (1998) considera que, além de servir de modelo para o 

desenvolvimento e crescimento pessoal dos recém-graduados, os preceptores 

participam na formação ética dos novos profissionais. 
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Outros significados foram encontrados, representando 9 UR, dentre elas: 

UR 63 [...] ausência da preceptoria é uma coisa que não combina 
com a profissão médica. 

Compreendendo a importância que esses profissionais dão à sua atuação, 

analisa-se, na sequência, sua inserção como preceptor. 

5.2 Inserção e preparo para a preceptoria 

O levantamento referente ao que levou esses profissionais à inserção na 

preceptoria possibilitou uma tematização que está apresentada na Tabela 9. 

Tabela 9 – Motivação de preceptores da UEA para atuar nessa atividade 

Categorias UR % 

Gosto pela Docência 17 30,9% 

Aprimorar a Formação Médica  9 16,3% 

Estímulo ao Aperfeiçoamento 9 16,3% 

Vocação 3 5,4% 

Contato com Alunos 3 5,4% 

Realização Pessoal 3 5,4% 

Outros 4 7,2% 

Total 48 100% 

Fonte: autor. 

Os números da Tabela 9 evidenciam que esses médicos se tornam 

preceptores por prazer pelo ensino, uma vez que houve significativo destaque na 

categoria gosto pela docência (30,9%): 

UR 8 [...] eu gosto muito de ensinar, sempre gostei. 

UR 9 [...] enquanto outros colegas fugiam, eu sempre busquei dar 
aula. 
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UR 36 [...] Sempre tive amor para ensinar. 

UR 37 [...] Gosto pelo magistério. 

A percepção de que podem colaborar para melhorar a qualidade dos futuros 

médicos foi encontrada na categoria aprimorar a formação médica (16,3%): 

UR 1 [...] Ter a chance de melhorar os médicos formados. 

UR 16 [...] eu resolvi fazer e fazer diferente. 

A ideia central é que o aluno em formação seja estimulado a honrar seus 

sonhos e ponto de vista, ou seja, que ele faça o seu melhor, desempenhando seu 

papel da melhor maneira possível, mostrando o quanto ele é importante naquele 

momento (BOTI; REGO, 2008). 

O objetivo de formar um médico melhor requer do preceptor um 

aperfeiçoamento contínuo. Isso é reconhecido pelos entrevistados como uma 

motivação para sua inserção na preceptoria, conforme descrito na categoria 

estímulo ao aperfeiçoamento (16,3%): 

UR 13 [...] e está sempre informado. 

UR 19 [...] é uma forma de ser forçado a se atualizar regularmente. 

UR 21[...] a preceptoria me estimula a estudar. 

UR 23[...] é um meio de incentivar a minha atualização. 

Acredita-se que exista uma certa vocação para a docência, um dom para 

exercer essa atividade (5,4%): 

UR 25 [...] eu acho que tá no sangue, meu pai também é professor. 

UR 29 [...] é uma coisa que eu já trago. 

Simões (2012) assevera que a grande motivação do médico e do estudante 

de Medicina é gostar e cuidar de gente. Nesse sentido, acaba fazendo uma 
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analogia, qual seja: ensinar alunos de Medicina é como ensinar e educar seus 

próprios filhos, por isso é uma vocação. 

Estar inserido nesse contexto com alunos, discutindo, questionando, 

instigando, é algo também valorizado por alguns dos preceptores entrevistados na 

categoria contato com os alunos (5,4%): 

UR 28 [...] de estar em contato com alunos. 

UR 48 [...] eu gosto muito de estar em contato com o aluno. 

De fato, ter a chance de poder mostrar ao aluno de Medicina que, apesar de 

todas as possibilidades tecnológicas existentes, ainda continuam sendo as mais 

importantes e eficazes ferramentas diagnósticas e terapêuticas do caso clínico a 

coleta de história e a realização de exame físico, ou seja, esse contato intenso com 

o paciente, é a oportunidade que o preceptor tem de demonstrar ao aluno a 

essência da Medicina (SOUSA; HEINISCH, 2012). 

É possível que esse convívio com os alunos, a dedicação dispensada à 

docência, a vocação, o dom, o gostar de ensinar, isso tudo seja para realização 

pessoal, que também surge como categoria de análise: 

UR 5 [...]Faz a gente se sentir vivo, presente. 

UR 7 [...]Faz a gente se sentir vivo, presente. 

UR 31 [...]Eu me realizo bastante. 

Outras motivações também foram citadas: 

UR11 [...] Na faculdade eu gostava da monitoria. 

UR 17 [...] queria difundir a minha especialidade. 

UR 27 [...] sempre gostei de pesquisas, de trabalhos. 

A Tabela 10 resume os resultados que ajudam na compreensão de como 

esses preceptores se prepararam para a preceptoria. 
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Tabela 10 – Estratégias de preparo para a preceptoria segundo preceptores da 

 UEA 

Categorias 

Subcategorias 

UR % 

Nome N UR % 

Titulação acadêmica 

Residência médica 12 31.6 

38 44,7 

Especialização 8 21.1 

Mestrado 15 39.5 

Doutorado 3 7.9 

Total 100% 

Aprendizado na prática clínica 12 14.1 

Inclinação natural 5 5.9 

Experiência de outros professores 6 7.1 

Leitura de textos 4 4.7 

Participação em eventos 2 2.4 

Carência na formação 6 7.1 

Experiência na graduação 3 3.5 

Outras 9 10.6 

Total UR 85 100 

Fonte: autor. 

A maioria dos preceptores declara que a titulação acadêmica (44,7%,) foi a 

principal motivação para a sua formação. Destacam-se a residência médica (31,6%) 

e o mestrado 39,5% como espaços formativos: 

UR 14 [...] durante a residência eu acredito que tenha sido meu maior 
é... Minha maior bagagem para poder contribuir com a formação dos 
alunos. 

UR 8 Especialização. 
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UR 11 [...] o mestrado realmente foi muito importante para área 
acadêmica. 

UR 17 [...] Com relação a parte metodológica de ensino, o mestrado 
está me ajudando muito. 

Embora a titulação acadêmica seja de extrema importância na preparação 

dos preceptores da UEA, a categoria aprendizado na prática clínica também teve 

indicação expressiva, correspondendo a 14,1%. Convém lembrar que os médicos 

não possuem formação específica para a docência; portanto, a experiência, o dia a 

dia, faz parte de seu preparo para exercer a preceptoria: 

UR 16 [...] é o que infelizmente eu to aprendendo com a prática, não 
tem essa cadeira dentro da medicina. 

UR 24 [...] Eu nunca fiz nenhum preparo específico para ser 
preceptor, foi acontecendo, né? 

UR 42[...] Com outros preceptores, a experiência de dar 
planejamento de aula. 

Batista e Souza (1998) discutem que não existe nas escolas médicas 

preparo específico no campo pedagógico e que há deficiência no desempenho do 

docente do ensino superior. Acreditam que o professor de Medicina seja "um 

profundo conhecedor do assunto que deve ensinar como se apenas esse aspecto 

assegurasse sua competência didática", fato que contribui para a falta de 

qualificação pedagógica dos docentes. 

De acordo com Rocha e Ribeiro (2012), a deficiência pedagógica impede 

execuções de diversos processos de ensino-aprendizagem e modalidades de 

avaliação. Somente o domínio nos seus saberes profissionais não é suficiente para 

a melhor maneira de exercer a preceptoria. 

Observou-se que a experiência de outros professores também foi valorizada 

como possibilidade de formação (7,1%): 

UR 28 [...]você copia alguns professores. 
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UR 54[...] a preparação que eu tive na verdade foi usar mais ou 
menos o que os meus professores faziam comigo e melhorar naquilo 
que eu achava que era defeituoso. 

Isso é semelhante ao encontrado para o aprendizado da docência. Aprende-

se a ser professor universitário "mediante um processo de socialização em parte 

intuitiva, autodidata ou [...] seguindo a rotina dos outros". O professor passa da 

experiência passiva como aluno ao comportamento ativo como professor "sem que 

lhe seja colocado, em muitos casos, o significado educativo, social e epistemológico 

do conhecimento que transmite ou faz seus alunos aprenderem" (SACRISTÁN, 

2000). 

Alguns acreditam que seja inato o preparo para ensinar (inclinação natural, 

5,9%): 

UR 29 [...] eu acho que tem muito essa questão de dom; UR 32 [...] 
por uma questão também de vocação; UR 52[...] talvez uma 
inclinação maior para a sala de aula. 

Outras formas de preparo também foram citadas, como as categorias: 

-+Leitura de textos (4,7%); UR 78 Artigos participação em eventos 
(2,4%). 

UR 40 [...] publicação de um trabalho, orientação, participação de 
congresso, aulas em congressos nacionais e internacionais. 

UR 49 [...] Extensão da faculdade experiência na graduação (3,5%). 

UR 48[...] Congressos. 

UR [...] 36 O PET foi um programa muito bom pro sistema tutorial, 
que estimula esse aluno 

É importante salientar que alguns preceptores ressaltam a carência de 

preparo para essa atividade (7,1%): 

UR 30 [...] Eu sinto falta inclusive, assim, a gente forma medicina um 
curso técnico, a gente não prepara para ser um professor. 

UR 65 [...] existe o preparo implícito nas atividades, que eu acho é a 
parte, que médico em geral de que se prepara para ser preceptor 
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sem preparo, porque faz medicina e acha que isso o habilita para ser 
professor, preceptor. 

Missaka e Ribeiro (2011), ao discutir o papel do preceptor, concluiu que é 

necessário ter suas atividades reconhecidas, com investimento em formação 

específica para o desenvolvimento de um perfil de educador. 

A avaliação por competências é algo difícil de realizar, por isso o profissional 

de saúde precisa de treinamento para tal, porém, na prática, isso não vem ocorrendo 

(RIBEIRO et al., 2008). Os saberes profissionais são essenciais para qualquer tipo 

de formação, entretanto, não dominar os saberes pedagógicos necessários à 

organização de ações formativas, tais como os diversos processos de ensino-

aprendizagem e as diferentes modalidades de avaliação, faz do preceptor um ser 

incompleto no papel da docência. 

Quando questionados sobre como se mantêm atualizados, esses 

preceptores destacaram várias estratégias (vide Tabela 11). 

Tabela 11 – Estratégias de atualização utilizadas por preceptores da UEA 

Estratégia Número % 

Leitura de artigos e revistas 28 100% 

Livros 3 10,7% 

Participação em congressos 24 85,71% 

Cursos e programas de atualização 14 50% 

Discussão com colegas 6 21,42% 

Pós-graduação 2 7,14% 

Reuniões com os serviços 1 3,57% 

Participação em sociedade da área 1 3,57% 

Fonte: autor. 

Nota-se o predomínio da atualização por meio de leitura de artigos e 

participação em congressos, o que é comum para a prática médica. 
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É importante destacar que 65% dos preceptores citaram o uso da internet 

para operacionalizar sua atualização, seja na busca de artigos, seja em cursos de 

atualização. Apesar da grande disseminação do uso dessa tecnologia, a realidade 

na Região Norte nem sempre possibilita uma conexão efetiva. 

5.3 Atividades Desenvolvidas na Preceptoria 

Os preceptores relataram uma série de atividades desenvolvidas com os 

alunos da UEA (vide Tabela 12). 

Conforme dados da Tabela 12, destaca-se a categoria atividades em 

cenários de prática (33,9%); e as subcategorias ambulatório (34,21%), posto de 

saúde (5,26%), enfermaria (23,68%), beira do leito (15,78%) e centro cirúrgico 

(13,15%): 

UR 39[...] Ambulatório. 

UR 9[...] trabalho no Posto de Saúde. 

UR 10[...] Maternidade. 

UR 41[...] Enfermaria. 

UR 56 [...] Visita de beira de leito. 

UR 85 [...] Centro cirúrgico. 
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Tabela 12 – Atividades desenvolvidas com os alunos 

Categorias 

Subcategorias 

UR % 

Nome N UR 

Discussões teóricas 

Seminários 6 

30 26.8 

Discussão de artigos 2 

Aulas teóricas 18 

Palestras feitas pelos alunos 4 

Atividades em cenários 

de prática 

Ambulatório 13 

38 33.9 

Posto de saúde 2 

Centro cirúrgico 5 

Enfermaria 9 

Beira do leito 6 

Outros 3 

Examinar o paciente 

Anamnese 3 

6 5.4 

Exame físico 3 

Discussão de casos clínicos 11 9.8 

Atividades multidisciplinares 5 4.5 

Interpretação de exames complementares 5 4.5 

Atividades variadas 17 15.2 

Total  112 100 

Fonte: autor. 

Chemello et al. (2009) atestam que, no modelo de ensino tradicional, toda a 

atenção é centrada na figura do paciente e do preceptor. Nesse modelo, o processo 

de aprendizado ambulatorial apresenta três componentes essenciais: i) a 

apresentação do caso pelo aluno; ii) perguntas feitas pelo preceptor com o objetivo 

de buscar informações adicionais; e iii) discussão do caso em grupo e definição de 
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conduta. Essa abordagem clássica de ensino médico ignora as mudanças ocorridas 

no perfil dos estudantes nos últimos anos e pode ser um fator importante para 

reduzir o interesse do aluno. 

É por meio da prática, do contato próximo ao lecionar para pequenas 

turmas, que é possível inserir consciência ética e humanística (MISSAKA; RIBEIRO, 

2011). 

Ainda com base na Tabela 12, a categoria discussão teórica representou 

26,8%; e as subcategorias aulas teóricas (60%), discussão de artigos (6,66%), 

seminários (20%) e palestras feitas pelos alunos (13,33%): 

UR 40 [...] Discussão de artigos. 

UR 49[...] Aulas teóricas. 

UR27 [...] apresentam para mim em seminários. 

UR 4[...] Seminários. 

UR 3[...] Palestras educativas. 

A categoria examinar o paciente representou 5,4% dos entrevistados e suas 

subcategorias “anamnese” (50%) e “exame físico” (50%): 

UR 1 Ensinar a Coletar História. 

UR 20 Exame físico. 

A discussão de casos clínicos (9,8%) foi abordada pelos preceptores nas 

diversas disciplinas: 

UR 16 Discussão de casos. 

UR 75 Caso clínico. 

UR 110 Discussão de casos. 
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A categoria interpretação de exames complementares também foi citada, 

referindo-se à importância que se tem no solicitar e saber interpretar o exame 

(4,5%): 

UR 24 solicitação de exames laboratoriais. 

UR 25 saber colher e depois interpretar esses exames. 

E, por fim, a categoria atividades multidisciplinares apareceu com 4,5%: 

UR 63 Visita familiar. 

UR 69 Visita geral. 

Para Gonzalo et al. (2012), empregadas no contexto da prática clínica e nos 

encontros com os pacientes em tempo real, essas estratégias têm o potencial de 

criar um ambiente de aprendizagem rico, baseado em experiência de trabalho para 

os futuros médicos. 

A Associação Brasileira de Educação Médica tem, dentre as suas várias 

iniciativas, um projeto intitulado “Projeto Abem 50 Anos – Dez Anos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina” (2012). O projeto, 

dentre outras propostas, pretende discutir competências mínimas que devem ser 

desenvolvidas ao fim de cada estágio do internato, cenários de aprendizagem, e 

proposição de atividades a ser desenvolvidas pelo interno em cada uma das cinco 

grandes áreas do internato, de forma a facilitar a construção das competências em 

cada uma das áreas previstas nas DCNs. A ideia é contribuir para o processo de 

construção das diretrizes nacionais para a estruturação do internato nos cursos 

médicos brasileiros. 
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6 A PRECEPTORIA NO CURSO MÉDICO DA UEA 

6.1 Identificando os Pontos de Destaque 

A Tabela 13 apresenta a categorização dos dados sobre os pontos fortes 

atribuídos à preceptoria. 

Tabela 13 – Pontos fortes da Preceptoria 

Categorias Subcategorias UR % % 

Relacionada com a 

prática da preceptoria 

Relação médico-paciente 12 18.8 

54,8 

Boa interação com aluno 14 21.9 

Gosto pelo ensino 3 4.7 

Raciocínio lógico 3 4.7 

Outras 3 4.7 

Relacionadas à  

preceptoria em si 

Cenário de pratica favorável 3 4.7 

23,4 

Características da área do internato 3 4.7 

Exercício da prática médica 5 7.8 

Favorecer a identidade profissional 2 3.1 

Atualização constante 2 3.1 

Relacionadas com o 

perfil do preceptor 
 14 21.9 21.9 

Total UR - 64 100 100 

Fonte: autor. 

Observa-se, na Tabela 13, o destaque significativo de elementos relativos ao 

ato de preceptorar, como evidenciado pela categoria relacionada com a prática da 

preceptoria (54,8%); e com a subcategoria boa interação com o aluno (21,9%): 

UR 13 Me fazer entender para os alunos. 
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UR 20 Conhecer meus alunos. 

Relação médico -paciente corresponde a 18,8%: 

UR 3 [...] Valorizar a parte humana. 

UR 23 [...] desenvolvimento da relação mesmo humana. 

UR 37 [...] uma relação de respeito com o paciente. 

UR 62 [...] eu cobro que eles se envolvam com o paciente. 

A subcategoria gosto pelo ensino teve 4,7%: 

UR 35 ,[...] o fato de gostar de tá passando conhecimento; UR 58 [...] 
gostar de ensinar. 

Esses dados confirmam aqueles referentes às motivações que os 

preceptores atribuíram a ser preceptor; subcategoria raciocínio lógico (4,7%): 

UR 6 Quando você faz o aluno raciocinar; UR 61 Estimulo eles a 
pensar. 

Foram destacados pontos fortes relacionados à preceptoria em si (23,4%) 

organizada nas subcategorias: 

 exercício da prática médica ( 7,8%): 

UR 27[...] a gente pode casar perfeitamente aquilo que é técnico, 
atualização com a questão global do ser humano. 

UR 47 é “botar” o aluno para fazer a tática dele. 

 cenário de prática favorável (4,7%): 

UR 56 [...] é, um local onde os outros profissionais tem a maturidade 
e gostam de receber o aluno. 

 características da área do internato (4,7%): 

UR 1 [...] Área que trabalha; 

UR 2 [...] uma sub especialidade. 

 favorecer a identidade profissional ( 3,1%): 

UR 31[...] é questão mesmo de eles se sentirem mais médicos. 

 e atualização constante (3,1%): 

UR 25[...] trabalhando as evidências clínicas baseada na atualização. 
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Quando nos referimos à categoria relacionadas com o perfil do preceptor, 

ela também esteve em evidência (21,9%): 

UR 16[...] Bom senso, o que pode ser feito de melhor. 

UR 17[...] Determinação. 

UR 18[...] Responsabilidade. 

UR 28[...] eu sou mais observadora. 

UR 63 [...] eu sou muito perseverante. 

Na preceptoria em si, prática médica é o eixo principal, é importante que os 

alunos se identifiquem com seus preceptores, que eles possam se moldar de acordo 

com suas próprias características e cenários de prática, a fim de começarem a 

formar uma identidade própria como médicos. 

6.2 Caracterizando os desafios do processo 

O levantamento dos nós críticos que esses profissionais encontram em sua 

prática possibilitou a organização da Tabela 14. 

Tabela 14 – Dificuldades encontradas para o exercício da preceptoria segundo 

 preceptores da UEA 

Categorias Subcategorias UR % 

Carência de cenários 

Geral 6 6.1 

Hospital escola 12 12.2 

Espaços didáticos 6 6.1 

Cenários específicos: 1 1.0 

Materiais e equipamentos 7 7.1 

Estruturais gerais 4 4.1 

Tecnológicas 2 2.0 

Excesso de alunos 8 8.2 
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Categorias Subcategorias UR % 

Despertar o interesse discente 9 9.2 

Nível de conhecimento 

prévio 

Despreparo do aluno no ingresso 5 5.1 

Cotas 3 3.1 

Número de professores restrito 7 7.1 

Melhorar a Integração serviços/equipe 5 6.1 

Pessoais 7 12.2 

Atualização constante 2 6.1 

Pouco incentivo institucional 4 1.0 

Outras  10 7.1 

Total 98 100 

Fonte: autor. 

A categoria carência de cenários, com sua subcategoria hospital escola, 

indicou 12,2%: 

UR 15[...] ter Hospital escola. 

UR 40 não tem hospital próprio. 

UR 92 se tivéssemos um hospital na UEA. 

A subcategoria geral, 6,1%: 

UR 2 [...] não ter um lugar para trabalhar. 

UR 3[...] não temos o lugar adequado. 

 espaços didáticos, 6,1%: 

UR 49 [...] não têm uma sala para estudar. 

UR 95[...] não termos um espaço direcionado a questão de ensino. 
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 cenários específicos, 1%: 

UR 22 [...] fazer uma sala de emergência 

As dificuldades pessoais correspondem a 12,2%: 

UR 76[...] eu tenho dificuldade de cobrar. 

UR 78 [...] eu não gosto de ser reprovado pelas pessoas; então, isso 
me torna uma pessoa que não consegue ser tão duro com as outras. 

UR 19[...] Falar em público. 

Em relação aos discentes, nota-se que despertar o interesse discente 

representou 9,2% das respostas dos entrevistados: 

UR 55 [...] o difícil é você pegar aquele aluno não interessado e 
trazer junto. 

UR 68 [...] é atrair o aluno e tornar aquela atividade satisfatória para 
ele. 

UR 5 [...] os alunos já entram na faculdade, pensando em ser tal e tal 
coisa, não pensam em si próprios como médicos. A sub vem depois. 

A categoria excesso de alunos chegou a 8,2%; e categoria número reduzido 

de professores, 7,1%: 

UR 12[...] número de alunos na sala. 

UR 17 [...] é ter muito aluno. 

UR 13[...] teria que ter mais professores. 

UR 45[...] Muitos preceptores, eles não têm o contrato formal com a 
faculdade Aluno desinteressado. 

A Resolução n. 092, do CFE/MEC, estabelece que, no cenário de 

aprendizagem, a relação orientador/interno não ultrapassasse 1 preceptor para 10 

graduandos (BRASIL, 1998). Entretanto, as DCNs não discutem esse detalhamento. 

A categoria estruturas gerais representou 7,1%: 
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UR 18 [...] pouca estrutura para receber o aluno; UR 94 não temos 
estrutura física. 

A categoria atualização constante gerou 6,1%: 

UR 82 [...] a gente aprimorar mais o conhecimento; UR 83 não se 
acomodar com o pouco que a gente tem de conhecimento. 

A Integração ao serviço/equipe foi também mencionada (6,1%): 

UR 16[...] ter interligação entre os serviços. 

UR 97 [...] fica um pouco solto, a questão de como finalizou aquela 
patologia, como que deu aquele seguimento daquele ambulatório. 

UR 10[...] Dividir as atividades entre os serviços. 

Pagliosa e Da Ross (2008) constatam que, cada vez mais, o trabalho 

multiprofissional e os conhecimentos interdisciplinares se fazem necessários para 

enfrentar as complexas necessidades de saúde das pessoas e comunidades. 

A categoria nível de conhecimento prévio teve 5,1%; e suas subcategorias: 

 despreparo do aluno no ingresso: 

UR 6 [...] entram, elas não estão capacitadas, porque vieram do 
ensino que e muito fraco. 

UR 35 [...] Lidar com a formação ruim de base; 

 e cotas: 

UR 7 [...] cota. 

UR 34 [...] o segundo desafio é o sistema de cotas. 

UR 36 [...] o sistema de cotas interfere nisso. 

A educação é um direito de todos os cidadãos. É importante oferecer 

condições justas para o acesso ao ensino superior, incluindo o curso médico, que, 

historicamente, tem, no corpo discente, uma maioria de indivíduos com boas 

condições de vida. 
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 Categoria estruturas gerais (4,1%): 

UR 94 [...] não temos uma estrutura física 

 Categoria tecnológicas (2%): 

UR 42 [...] A carência, às vezes, de algum tipo de tecnologia que a 
gente poderia estar desenvolvendo, aplicando. 

A preocupação de professores para que as instituições também se envolvam 

nos problemas dos preceptores inflou a categoria pouco incentivo institucional: 

UR 71 [...] Falta de estímulo e incentivo; UR 75 [...] como não tem 
incentivo, pouca gente se interessa. 

Foram agrupadas na categoria que chamamos de outras, correspondendo a 

7,1%: 

UR 53 [...] instituição deixa a desejar na área da pesquisa, não tem 
essa cultura; 

UR 77 [...] não existe uma cultura de internato, existe uma cultura de 
como passar visita. 

Percebem-se alguns desafios para o aperfeiçoamento do internato na UEA. 

6.3 Identificando sugestões para o aprimoramento do processo 

A Tabela 15 mostra aspectos que os preceptores consideram contribuir para 

a melhoria da preceptoria. 

A categoria ter estrutura própria representou 42,8%; e a subcategoria 

hospital escola chegou a 31,4%: 

UR 7 [...] Um hospital escola. 

UR 22 [...] Hospital Universitário. 
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Tabela 15 – Categorização das sugestões de preceptores para aprimorar a 

 condições de preceptoria 

Categorias Subcategorias UR % 

Estrutura própria 

Hospital escola 22 31.4 

Laboratório de habilidades 8 11.4 

Melhorar a qualidade dos ingressantes 4 5.7 

Remuneração 5 7.1 

Integração academia/serviço 4 5.7 

Mudanças curriculares 7 10.0 

Maior numero de preceptores 9 12.9 

Propostas formativas para os preceptores 4 5.7 

Outras 7 10.0 

Total 70 100 

Fonte: autor. 

Por ser um cenário de prática predominante no modelo tradicional de curso 

médico, é compreensível a valorização de sua necessidade. Entretanto, Campos 

(1999) faz uma crítica a essa atitude, uma vez que favorece a aprendizagem de uma 

lógica de incorporação de alta tecnologia, bem como a fragmentação do processo de 

trabalho, dificultando a integração entre as áreas. 

Medici (2001), por sua vez, acrescenta que os hospitais universitários não 

representam o perfil epidemiológico da população e tornaram-se meios de utilização 

de novas tecnologias médicas, o que favorece a superespecialização. 

A subcategoria laboratório de habilidades representou 11,4%, 8 UR, 

significando: 

Laboratório de habilidades [UR 10]; Manequins [UR 2] ..uma Sala de 
emergência [UR 11]. 
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Evidencia-se a importância da estrutura própria e dos itens que 

complementam os pontos de adequação da estrutura física que contribuem com o 

processo de atividades de ensino. Essa mesma necessidade foi encontrada por 

alguns autores, ao perceberem que o discente procura um comportamento proativo 

quando a estrutura apresenta falhas (MISSAKA; RIBEIRO, 2011; SOUZA; 

HEINISCH, 2012). 

Há necessidade de melhorar a infraestrutura, para que discentes tenham um 

comportamento proativo e estímulo. Isso pode se dar com maior capacitação 

pedagógica dos professores (GOMES et al., 2007). 

O principal cenário da formação especializada em serviço, na área da 

Saúde, continua sendo o hospital de ensino, cujo papel se destaca na alta e média 

complexidades e na pesquisa e formação dos recursos humanos para a saúde. O 

hospital é, portanto, central e determinante tanto na organização da assistência do 

SUS, quanto na educação em saúde e na agenda de pesquisas de que o Brasil 

necessita (AMORRETTI, 2004). Essa necessidade reflete uma visão do cuidado 

centrado na assistência hospitalar. A falta de falas sobre o trabalho em equipe 

denota uma visão de centralidade médica no cuidado. 

Já a categoria mudanças curriculares representou 10%: 

Mudar o currículo [UR 59] 

Currículo prático [UR 70] 

Carga horária excessiva para cadeiras não tão essenciais [UR 58] 

Uma padronização de ensino no Internato [UR 43] 

podia ter mais interação, eu sinto um isolamento das cadeiras [UR 
54]. 

As falas demostraram que o processo de ensino-aprendizagem precisa 

passar por mudanças, minimizando o excesso de carga horária e tornando o 

currículo mais prático e mais integrativo, com auxílio das pesquisas para melhorar a 

qualidade do ensino. Sabe-se que os currículos das escolas médicas do País ainda 
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apresentam grande influência da Medicina flexneriana. Nesse sentido, Pierucci 

(2010) também buscou compreender as necessidades que culminaram com o 

incentivo para as novas mudanças em torno da formação médica por meio de 

iniciativas governamentais. Entretanto, Missaka (2011) destaca que, caso ocorra a 

implantação de novos projetos e não haja adequação na formação, no 

comprometimento do docente e na mudança do futuro profissional no período do 

internato, o resultado dessa implantação é considerado pouco eficaz. 

Além da categoria supracitada melhorar a qualidade dos ingressantes, 

emergiu a dos entrevistados (5,7%): 

Sistema de cotas mais rigoroso [UR19] 

Melhorar a qualidade de ensino médio [UR4] 

Alunos mais preparados [UR18]. 

Ao analisar o ensino superior público brasileiro, percebem-se mudanças em 

virtude do acesso e da consolidação do ensino. As falas explicitaram que não basta 

o governo inserir programas para a abertura de vagas e criação de novos cursos nas 

instituições no Brasil ou mesmo direcionar o acesso por cotas. É preciso melhorar a 

base da educação no Brasil em todos os níveis, para garantir a emancipação social 

e, ainda, cumprir todas propostas do programa; e uma delas é aumentar a 

permanência dos ingressantes nos cursos superiores e melhorar a qualidade das 

graduações, das estruturas físicas e dos recursos humanos existentes nas 

universidades (ANDIFES, 2011). 

As novas demandas e necessidades da população na área da saúde têm 

gerado contradições entre o paradigma flexneriano – com fragmentação do saber, 

centrado na doença, hospitalocêntrico – e o paradigma da integralidade, que visa à 

construção social da saúde com foco na promoção de saúde (CAPRA, 2006). 

No campo educacional, essa dualidade se expressa numa tensão 

permanente entre duas concepções pedagógicas antagônicas: de um lado, a 

concepção tradicional hegemônica, centrada no professor e baseada na transmissão 

vertical de informações; de outro, a concepção crítico-reflexiva, centrada no aluno e 
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na qual o conhecimento é construído com base em técnicas problematizadoras no 

processo de ensino-aprendizagem (Brasil, 2001) – isso é preconizado nas DCNs do 

curso de Medicina (artigo 3º), as quais objetivam construir um perfil profissional do 

egresso segundo as necessidades reais da população, gerando competências e 

habilidades para trabalhar no SUS com resolutividade (STREIT, 2012). 

Na categoria remuneração (7,1%), foi observado que o incentivo financeiro é 

considerado importante para os preceptores: 

A recompensa financeira é uma coisa que poderia mudar... [UR 52] 

Incentivo no ponto de vista remuneratório... [UR49] 

A recompensa deveria ser maior [UR 51] 

Um salário digno... [UR 42]. 

Vale ressaltar que, a partir de 2013, a questão da remuneração de 

preceptores deverá seguir os parâmetros da nova regulamentação dos integrantes 

da carreira de médico da Lei Complementar n. 1.193, de 2 de janeiro de 2013. Farão 

jus à percepção da gratificação de preceptoria instituída pelo artigo 18, da Lei 

Complementar n. 1.157, de 2 de dezembro de 2011, quando designados para atuar 

como preceptores nos programas de residência médica oficiais, de acordo com o 

Projeto Preceptores da Abem (2013). A iniciativa de criar políticas relacionadas à 

valorização dos preceptores está intimamente relacionada com a política interna de 

cada região e com a interação dos gestores tanto estaduais como municipais para 

que abracem a ideia, de forma a possibilitar regulamentação conforme a realidade 

local (SOARES et al., 2013). 

A integração academia/serviço emergiu dos sujeitos participantes e 

representou 5,7% das falas: 

...figura do médico assistencial envolvido com o ensino... [UR 47]. 

...que ele seja realmente aproveitado se sinta parte da equipe [UR 
46]. 

http://www.ucrhnarede.net/Vclipping1/index.php/Lei_Complementar_nº_1.193,_de_02_de_janeiro_de_2013
http://www.ucrhnarede.net/Vclipping1/index.php/Lei_Complementar_nº_1.157,_de_02_de_dezembro_de_2011
http://www.ucrhnarede.net/Vclipping1/index.php/Lei_Complementar_nº_1.157,_de_02_de_dezembro_de_2011
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...participar de uma discussão em conjunto com a direção do hospital 
[UR 26]. 

Considerações semelhantes também foram abordadas por Albuquerque et 

al. (2009). Eles afirmam que a fragmentação de conteúdos e a centralização do 

professor especialista no processo ensino-aprendizagem contribuem para a 

formação inadequada dos profissionais de saúde, além de privilegiar a excessiva 

especialização e o distanciamento do profissional de saúde da preparação para o 

cuidado resolutivo e contínuo à população. 

Para Campos et al. (2009), a aprendizagem centrada no professor é tida 

como socialmente irresponsável devido à postura passiva dos participantes 

(estudantes, docentes e gestores) nesse processo. 

Para possibilitar a integralidade no cuidado, é importante o trabalho 

articulado entre os diversos profissionais de saúde. Vale destacar a importância que 

a competência de trabalho em equipe tem para a atuação do médico (BRASIL, 

2001). 

 Ceccim e Bilibio (2002) asseveram que os registros sobre a relevância da 

integração ensino-serviço ainda são pouco expressivos na formação da área da 

Saúde. 

Nesse sentido, Rodrigues (2006) mencionam que o processo de ensino-

aprendizagem requer muitas mudanças. É necessário desenvolver no graduando 

uma visão multiprofissional, com uma formação que não seja norteada apenas pelo 

conhecimento técnico e com posturas individualistas. Essa seria a maneira de 

formar um profissional mais sintonizado com os serviços, a fim de atender às 

necessidades da população num contexto geral mais humano, ético e abrangente. 

Emergiu uma discussão diante do número de preceptores na categoria de 

maior número de preceptores (12.9%): 

UR8 [...] Maior número de professores habilitados envolvidos. 

UR29 [...] Turmas menores ou 
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UR16 [...] mais professores. 

UR36 [...] mas talvez mais professores. 

As falas explicitaram a necessidade de aumentar o número de preceptores 

para os cenários de prática. O número de preceptores segue a base legislativa que 

regulamenta a organização do internato médico, porém, ao analisar as falas, 

percebe-se que são necessários mais preceptores ou menos discentes, conforme o 

cenário de campo. Por exemplo, na ginecologia/obstetrícia, torna-se inviável um 

número excessivo de alunos durante a avaliação tanto pelo constrangimento quanto 

pela demasiada exposição do paciente. No exame clínico e físico da criança na 

aprendizagem de pediatria, muitos alunos deixam a criança e os pais aflitos. 

Os entrevistados também sugeriram propostas formativas para os 

preceptores (10%): 

UR41 [...] Maior acervo de equipamentos para treinamentos dos 
professores. 

UR57 [...] Criar uma semana de pedagogia em medicina]. 

UR64 [...] Estímulo a formação de preceptor. 

UR2 [...] Programas de mestrado e doutorado dentro da instituição. 

Os preceptores têm uma autopercepção de que necessitam de capacitação, 

principalmente no que diz respeito à didático-pedagógica, que não lhes é conferida 

durante a formação médica. 

Rocha e Ribeiro (2012) destacam que cabe às instituições tomar para si a 

responsabilidade de preparar esses formadores, criando, por meio da gestão, 

políticas que definam formação, avaliação e monitoramento do preceptor, 

possibilitando atender aos requisitos das DCN. 

A Abem demonstrou muita atenção nesse sentido quando promoveu o 

“Projeto Preceptores: Desenvolvimento de Competências Pedagógicas para Prática 

da Preceptoria” (2012), trabalhando com preceptores no intuito de promover novas 
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capacitações, com suas oficinas e centros colaboradores. Esse é o início de um 

processo extremamente necessário na comunidade médica acadêmica. 

Ao analisar o processo formativo, as falas dos preceptores convergiram para 

a necessidade de formação científica, de ações voltadas para formação tanto de 

curta quanto de longa duração, como exemplificaram alguns sujeitos participantes 

diante dos programas no formato stricto sensu (ROCHA; RIBEIRO, 2012). Sabe-se 

que o preceptor possui um papel extremamente importante na formação dos 

estudantes de Medicina, por realizar atividades de assistência e ensino. As 

experiências de capacitação pedagógica aos preceptores do internato médico, no 

entanto, ainda são inexpressivas (JESUS; RIBEIRO,2012). 

A categoria outras representou 10% dos elementos encontrados: 

Filmes de demonstração [UR 3] 

Banco de dados, não tem uma biblioteca [UR 39] 

Buscar atrair esse aluno para dentro da atividade...[UR 45]; troca de 
experiências com os outros preceptores 

Afonso e Silveira (2012) ressaltam a importância da construção coletiva e do 

compartilhamento de saberes e experiências no ofício de preceptor para a 

aprendizagem significativa de forma a favorecer o processo de reflexão e 

desenvolvimento de competências. 
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7 ATRIBUTOS DE UM BOM PRECEPTOR: 

 BUSCANDO POSSIBILIDADES DE APRIMORAMENTO 

Um bom preceptor tem que ser, antes de tudo, um médico competente. 

Algumas definições de competência encontradas na literatura de uma maneira geral 

a caracterizam como a interação de conhecimentos, habilidades e atitudes para a 

realização de uma atividade (FERENTZ et al., 2002). 

Segundo Perrenoud (1995), competência significa uma habilidade de agir de 

maneira eficiente em determinada situação, levando em conta conhecimentos, sem, 

porém, limitar-se a eles. Conforme a situação, cabe ao profissional formar relações, 

interpretações, inferências, invenções, avaliações, etc. E, a respeito do 

conhecimento, expõe que é a representação da realidade que “[...] construímos e 

armazenamos ao sabor de nossa experiência e de nossa formação”; e as 

competências são capacidades para empregá-la, direcionando-a para a solução de 

problemas distintos, com os quais o profissional se depara cotidianamente. 

As escolas médicas do mundo inteiro têm elaborado seus currículos 

baseados em competências. Essa definição de educação sugere uma: 

Forma da educação que deriva um currículo a partir de uma análise 
prospectiva ou atual do trabalho do profissional e que tenta certificar 
o progresso dos estudantes com base na demonstração do 
desempenho em alguns aspectos deste trabalho (LANE; ROSS, 
1994). 

Huerta et al. (2011) explora dois conceitos fundamentais sobre 

competências médicas: o primeiro relacionado com padrões de ação intrínsecos a 

determinados postos de trabalho, tratado como competência laboral; e o outro, com 

uma dimensão maior e humana, considerando não somente a execução das tarefas, 

mas também os contextos, reconhecendo os valores e as atitudes como 

complementos da competência profissional. Para esses autores, as competências 

profissionais médicas são conceituadas como competências profissionais integrais 

que constituem três níveis: as competências básicas, as genéricas e as específicas. 
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Competências básicas: são aquelas fundamentais para a aprendizagem 

intelectual de uma profissão; são as habilidades cognitivas, técnicas e 

metodológicas, muitas adquiridas nos níveis iniciais de educação. 

 Competências genéricas: são o embasamento comum da profissão ou se 

referem a situações práticas profissionais específicas, que determinam respostas 

complexas. 

Competências específicas: são a base do exercício profissional e estão 

conectadas a habilidades específicas. 

Em uma extensa revisão de literatura a respeito de competência profissional 

do médico, Epstein e Hundert (2002) apresentam como definição o “uso habitual e 

criterioso de comunicação, conhecimento, habilidades técnicas, raciocínio clínico, 

emoções, valores e capacidade de refletir sobre a prática diária para o benefício do 

indivíduo e comunidade que está sendo atendida”. Esses autores classificam as 

competências em seis dimensões: 

 dimensão cognitiva: domínio do conhecimento e capacidade de criar e 

aplicá-lo na solução de problemas. Ter as informações e saber utilizar e 

manejar o conhecimento tácito e a experiência pessoal, reconhecendo as 

falhas; e utilizar adequadamente as pesquisas, além de aprender com a 

experiência; 

 dimensão técnica: habilidades desenvolvidas para realização de exame 

físico e procedimentos cirúrgicos; 

 dimensão integrativa: interação de julgamento científico, clínico e 

humanístico; uso de estratégias de raciocínio clínico adequado; e 

capacidade de associar dados psicossociais aos biomédicos no 

desenvolvimento do raciocínio clínico; 

 dimensão relacional: capacidade de comunicação efetiva com pacientes 

e equipe; saber lidar com conflitos, trabalhar em equipe e ensinar os 

outros; 

 dimensão contextual: refere-se à prática profissional contextualizada, 

discernindo os pontos positivos e as limitações estruturais e funcionais 
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dos locais onde a atenção à saúde é prestada, além de saber usar 

adequadamente o tempo; e 

 dimensão afetiva/moral: inclui os valores morais e éticos do exercício 

profissional, inteligência emocional, respeito ao paciente, cuidado, 

tolerância à ambiguidade e ansiedade e capacidade de dar respostas aos 

doentes e à sociedade. 

Epstein e Hundert (2002) e Bollela e Machado (2009) admitem que as 

competências estão relacionadas a hábitos da mente, tais como: curiosidade, 

disponibilidade para reconhecer e corrigir erros, cordialidade; e que o 

desenvolvimento de uma competência profissional não é imutável ou estático e sim 

dependente do contexto. 

Os preceptores participantes foram convidados a descrever as qualidades 

de um bom preceptor, as quais foram analisadas com base no referencial de Epstein 

e Hundert (2002), no intuito de correlacioná-las com as dimensões da competência 

médica (vide Tabela 16). 

Tabela 16 – Competências de um bom preceptor segundo preceptores da 

 UEA 

Competência Subcategorias UR  % 

Cognitiva: Aquisição e 

uso do conhecimento 

Domínio do conhecimento na 

área 
17 

29 23,6 
Aprendizagem autodirigida de 

novos conhecimentos 
12 

Integrativa: Aspectos Integrativos do Cuidado 9 9 7,3 

Afetivo / Moral 42 42 34,2 

Relacional Habilidades de comunicação 11 

38 30,9 
 

Ensinar os outros (pacientes, 

alunos e colegas) 
27 

Contexto Utilização de tempo 5 5 4,1 

Total UR - 123 123 100 

Fonte: autor. 
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Observa-se que, para a competência afetivo/moral, obteve-se uma 

expressiva valorização, correspondendo a 34,2% dos entrevistados: 

UR 36 [...] que se comprometer. 

UR 37 [...] Ser boa pessoa. 

UR 44 [...] respeito pelo outro. 

UR 49 [...] compaixão. 

UR 120 [...] Amar e gostar do que faz. 

Silva et al. (2008) descrevem que o processo de preceptorar, diante dessa 

dimensão, vai além de analisar o homem e o seu redor como um todo, ou ainda ser 

um processo de ensinar e aprender com uma forma meramente de técnica 

especializada. É preciso investir na construção de uma formação educacional sólida 

e eticamente fundamentada com um olhar holístico em movimento. 

A competência relacional concentrou 30,9% dos atributos. Destaca-se a 

subcategoria ensinar os outros, com 22%: 

UR16 Boa didática. 

UR5 Disposição para ensinar 

UR77 Saber ensinar e “Habilidades de Comunicação” 

Com 8,9%: 

UR 17 saber falar. 

UR 18 tem que se fazer entender. 

UR 12 tem que conversar para saber o caso. 

UR 13 ter uma letra razoável. 



73 

Ao analisar as falas, percebe-se que os entrevistados apresentam uma 

preocupação com o saber ouvir o paciente, quando se refere às habilidades de 

comunicação. 

O preceptor precisa conversar sobre o caso prático com o novo profissional 

que está preceptorando. Isso, para Burke (1994), faz parte da função de ensinar, 

que vai além de desenvolver relações entre preceptor e novos profissionais. 

O principal papel do preceptor, nesse processo de formação dos 

graduandos, é ensinar a clinicar, por meio de instruções formais, com objetivos e 

metas. Caracterizando nesse processo de aprendizagem o conhecimento e a 

habilidade para desempenhar os procedimentos clínicos, Jesus e Ribeiro (2012) 

deixam claro que a formação do preceptor interfere no tipo de formação, além da 

capacidade de aprender a teoria com a prática. Ademais, os preceptores precisam 

desempenhar tarefas cada vez mais desafiadoras em curto espaço de tempo. 

A dimensão da competência cognitiva esteve presente em 23,6% das 

citações. Nessa dimensão, surgiram duas subcategorias: domínio do conhecimento 

na área e aprendizagem autodirigida de novos conhecimentos: 

UR 66 [...] Mestrado, doutorado. 

UR 79 [...] Dominar o assunto. 

UR93[...]conhecimento da especialidade. 

UR 29 [...] tem que ter residência, eu acho que tem que ter mestrado, 
doutorado. 

UR 94 [...] buscar sempre se atualizar. 

UR 109 [...] Estar estudando. 

Sabe-se que a docência nem sempre é considerada por alguns preceptores 

como profissão; entretanto, há movimento no sentido de sensibilizar o professor 

universitário quanto a sua relevância, buscando conscientizar os profissionais de 

que seu papel como docente do ensino superior é uma profissão. Assim, supõe 

necessidades específicas de formação (ROCHA, RIBEIRO, 2012). 
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Rocha e Ribeiro (2012) discutem ainda que preceptores de várias áreas de 

saúde dominam os saberes profissionais, o que é importante para qualquer tipo de 

formação, a dimensão técnica. Contudo, apresentam deficiência perante os saberes 

pedagógicos, que vão além de processos de ensino-aprendizagem e das diferentes 

modalidades de avaliação. 

Os dados vão ao encontro do levantamento realizado por Arruda (2002). 

Eles ressaltam que a reorganização do modelo de formação profissional precisa ser 

dotada de visões humanística, autônoma, e com postura emocional, deixando 

perceptível que, mais importante que ter conhecimento, é o uso que dele se faz – 

tendo atenção às necessidades sentidas pelos pacientes, e não ficando insensível 

diante de normas elementares de convivência humana. 

Num contexto geral, as competências têm a tendência e o objetivo de se 

somarem, visando a atributos necessários e importantes para esses preceptores; 

com isso, a competência integrativa aspectos do cuidado chegou a 7,3%: 

UR3 uma boa relação médico/ paciente; UR 104 ser um excelente 
médico; UR 27 Médico acima da média. 

Em relação à competência contexto, temos 4,1%: 

UR 41 organização. 

UR 47 organização. 

UR 46 participativo do processo. 

Quando solicitados a descrever suas necessidades para o aprimoramento 

de sua prática, os profissionais elencaram elementos cuja análise está sumarizada 

na Tabela 17. 

Os preceptores não citam a capacidade de trabalhar em equipe como 

atributo necessário a um bom preceptor. Como citado anteriormente, evidenciam a 

centralidade do cuidado na ação médica, porém, a integralidade no cuidado 

dificilmente ocorrerá dessa perspectiva. 
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Tabela 17 – Elementos necessários para o aprimoramento dos preceptores da 

 UEA 

Categorias Subcategorias UR % 

Titulação acadêmica 15 27.3 

Educação continuada 

Cursos 4 7.3 

Autoaprendizado 7 12.7 

Formação didático-pedagógica 8 14.5 

Troca de experiência profissional 3 5.5 

Aprimorar a relação com os alunos 6 10.9 

Melhorar a produção acadêmica 5 9.1 

Outras 7 12.7 

Total 55 100 

Fonte: autor. 

A grande maioria dos preceptores (27,3%) gostaria de ter maior 

possibilidade de titulação acadêmica: 

UR 1[...] um plano de ainda fazer um doutorado. 

UR 7 Mestrado e doutorado. 

UR 11 [...] mestrado é uma coisa importante para gente dar aula. 

UR 17 [...] Então eu acho que o mestrado e o doutorado eles vão 
clarear melhor do que eu tenho que explorar para aquele aluno. 

Observa-se o interesse que os preceptores entrevistados têm para dar 

continuidade em sua formação acadêmica; percebe-se que a formação relacionada 

com sua área de atuação é fundamental; contudo, quando se enxergam na 

Universidade, sentem-se no dever de dar continuidade a sua formação acadêmica e 

acreditam ser indispensável a pós-graduação: mestrado e doutorado. Ademais, 

esses dados vão ao encontro de outras colocações apresentadas por esses 

preceptores no presente estudo, que valorizam a pós-graduação como espaço de 

formação, inclusive pedagógica. 
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Para a categoria educação continuada convergiram 35% das sugestões, em 

suas diversas formas de concretização, ficando uma categoria bastante em 

evidência e emergindo a subcategoria cursos (7,3%): 

UR 3 a UEA podia oferecer algumas oficinas que a gente possa 
aprender alguma coisa. 

UR 15 eu ter a possibilidade de estar fazendo atividades também 
fora, cursos. 

O autoaprendizado, representando 12,7%: 

UR 4 [...] Ler mais artigos. 

UR R10 [...] Manter sempre o estudo. 

UR 12 [...] Manter-se estudando. 

UR 49 [...] Ler mais. 

UR 53 [...] Estudar mais, ler mais. 

A formação didático-pedagógica concentrou 14,5% das sugestões: 

UR 6 [...] eu queria melhorar mais ainda meu nível de aula. 

UR 29 [...] Parte educacional. 

UR 30 alguma forma melhor de procurar dar aula. 

UR 31 [...] realmente a parte educacional. 

UR18 [...] justamente essa formação de professora. 

UR 40 [...] Termo didático, a forma da didática mesmo. 

A educação continuada envolve um tempo maior para dedicação às leituras 

e atualizações, como cursos a distância, congressos, jornadas, além de contar com 

um incentivo da própria instituição de ensino (Universidade) na tentativa de oferecer 

oficinas, formação didático-pedagógica. Esse conjunto de iniciativas só contribui 

para a melhoria do ensino. 
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Também foi sugerida uma maior troca de experiência profissional (5,5%): 

UR 5 Discutir mais com os colegas. 

UR 21 Trabalhar melhor em equipe multidisciplinar. 

UR 39 Trocar experiências, aprender com as outras pessoas. 

Na categoria aprimorar a relação com os alunos (10,9%), observou-se o 

anseio que o professor tem pela atenção do aluno nas suas atividades práticas: 

UR 26 [...] entendimento do momento que esses alunos vivem. 

UR 43 [...] primeiro o relacionamento com o aluno. 

UR 44 [...] aprender a cativar o aluno “pro” estudo. 

UR 45 [...] eu tenho que aprender a incentivar o aluno, despertar no 
aluno o interesse. 

Muitos valorizam a necessidade de melhorar a produção acadêmica (9,1%); 

UR 20 [...] eu preciso aprender a trabalhar com pesquisa. 

UR 36 [...] seria publicar mais. 

UR 38 [...] escrever mais, seria publicar mais. 

UR54 [...] mais tempo para fazer trabalho científico. 

Os sujeitos participantes deixaram explícita a necessidade de melhora 

acadêmica, ainda que isso já esteja descrito na regulamentação da CNRM, na 

Resolução CNRM 04/78, Art. 5º. Para que possa ser credenciado, o Programa de 

Residência Médica deverá reger-se por regulamento próprio, em que se preveja: 

 Uma Comissão de Residência integrada por profissionais de elevada 

competência ética e profissional, portadores de títulos de especialização 

devidamente registrados no Conselho Federal de Medicina ou habilitado 

ao exercício da docência em Medicina, de acordo com as normas legais 

vigentes, com a atribuição de planejar, coordenar, supervisionar as 

atividades, selecionar candidatos e avaliar o rendimento dos alunos dos 
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vários Programas da Instituição e estabeleça apenas como 

obrigatoriedade “o requisito mínimo para um profissional ser preceptor a 

obtenção do certificado de residência médica (RM) na especialidade”. 

Quanto a sugestões isoladas, representaram 12,7%: 

UR 14[...] uma organização melhor da minha rotina. 

UR 22[...] Entender melhor o nosso limite. 

UR 25 [...] Ter mais paciência. 

UR 42 [...] Não tenho ideia. 

UR 47 [...] aprender a ser um pouco mais duro com o aluno. 

UR 50 [...] ter outros locais. 

UR 51 [...] mais professores com vínculo. 

As sugestões apresentadas evidenciam a necessidade e o compromisso 

com a formação e o aperfeiçoamento da prática dos preceptores. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa ocorreu em um momento institucional de formalização do 

vínculo de preceptores, o que fez com que o número de profissionais contratados 

fosse drasticamente reduzido e provocou a oscilação no corpo de supervisores que 

estavam inseridos nos serviços. Atualmente, muitos concursos possibilitaram a 

efetivação de um maior número de preceptores. 

Semelhante ao que ocorre para a inserção na docência no nível superior, 

muitos profissionais ingressam na preceptoria devido ao apreço pelo ensino. Isso foi, 

inclusive, destacado como um atributo importante para o exercício competente da 

preceptoria. 

A possibilidade de compartilhar conhecimento foi destacada como propósito 

da preceptoria, bem como a formação ampliada do futuro médico. E isso também foi 

enfatizado como ponto forte da atividade. 

Percebe-se a valorização do ensino nos cenários hospitalares e de 

ambulatório. Isso indica um certo limite na estruturação do internato nessas áreas de 

formação, uma vez que a abordagem das necessidades de saúde vão além desses 

níveis de assistência. O ensino da atenção primária à saúde não deve estar restrito 

ao campo da saúde coletiva. 

Os preceptores: (i) anseiam por maiores oportunidades de formação. Existe 

a clareza de que não houve um preparo para ser preceptor, e isso se faz necessário, 

já que sua ausência acaba fazendo com que se aprenda com a prática do dia a dia, 

ou mesmo que se utilizem como exemplo outros profissionais para executar a 

supervisão dos internos; (ii) valorizam e desejam o espaço da pós-graduação tanto 

na formação geral como na pedagógica, mas sabem da dificuldade que têm para 

isso, pela distância dos grandes centros, o que é dispendioso; e (iii) discutem a 

dificuldade de lidar com alunos sem o preparo desejável, ainda que reconheçam que 
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é necessário implantar políticas institucionais que ofereçam condições para que os 

estudantes possam vencer suas dificuldades. 

Destaca-se a valorização que esses profissionais atribuem às competências 

relacionais e afetivo-morais no perfil de um bom preceptor. 

Por fim, é oportuno ressaltar que, no Apêndice E, encontra-se um produto 

desta dissertação que consiste em um relatório técnico a ser apresentado para os 

gestores da UEA. 

Estima-se, ainda, que haverá outros produtos, como a publicação de artigos; 

a devolutiva aos preceptores colaboradores da pesquisa; e, após debate na 

instituição, a elaboração e o envio de um relatório técnico para a Associação 

Brasileira de Educação Médica. 
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ANEXO A 

A PRECEPTORIA NO INTERNATO DO CURSO MÉDICO DA  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS: 

A Perspectiva De Preceptores 

 

Pesquisadora: Kátia do Nascimento Couceiro 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

A motivação inicial para a realização deste estudo intitulado: A preceptoria 

no internato do curso médico da Universidade do Estado do Amazonas: a 

perspectiva de preceptores partiu da vivência profissional enquanto docente da 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA) ao atuar como preceptora nos 

diferentes cenários do internato médico e teve como objetivo analisar a preceptoria 

desenvolvida no internato do curso médico da Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA), caracterizando o perfil, as atividades desenvolvidas, e ainda apreender as 

concepções da preceptoria. 

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo. Para a execução deste estudo, será aplicada uma entrevista com 

questões abertas e fechadas com vários participantes programados para um horário 

em que haja maior disponibilidade por parte dos participantes, em uma sala sem 

interferências externas, nas dependências do hospital. Todos os discursos, com o 

prévio consentimento dos participantes, serão gravados, para manter os 

depoimentos tal como eles acontecerem, sem perdas ou alterações no conteúdo. 

Gostaria de garantir que, em qualquer momento, haverá total acesso ao 

profissional responsável pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas. A 
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principal investigadora, a docente Kátia do Nascimento Couceiro, pode ser 

encontrada no seguinte endereço: Rua Paraíba, n°498, apt°1002, Condomínio 

Central Park, bairro: Adrianópolis ou pelos telefones: (92) 36647857, (92) 9128-

6060. Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, favor 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): Rua Botucatu, 

n°572,1° andar, Conjunto 14 bairro: Vila Clementino ou pelo telefone: (11) 5571-

1026, ou ainda pelo e-mail:cepunifesp@epm.br. 

 É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo sem qualquer prejuízo à continuidade do curso de 

aprimoramento. É garantido também que as informações obtidas nesta pesquisa 

serão analisadas, e a divulgação delas será feita sem a identificação dos 

entrevistados. Os sujeitos envolvidos na pesquisa têm o direito de serem mantidos 

atualizados sobre os resultados parciais da pesquisa, tanto quanto estes forem de 

conhecimento do pesquisador. E os dados coletados serão utilizados somente para 

esta pesquisa. Não haverá despesa pessoal para os participantes em qualquer fase 

do estudo, bem como não haverá compensação financeira relacionada a esta 

participação. Se por acaso houver alguma despesa adicional, esta deverá ser 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo pesquisador em relação a 

minha participação no projeto de pesquisa intitulado: A preceptoria no internato do 

curso médico da Universidade do Estado do Amazonas: a perspectiva de 

preceptores. 

Serei convidado a responder a algumas questões previamente estipuladas 

pelo pesquisador, de maneira livre com a maior autonomia de opinião. Estou ciente 

e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos dados 

originados desses procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas 

científicas brasileiras ou estrangeiras contanto que sejam mantidas em sigilo 

informações relacionadas à minha privacidade, bem como garantido meu direito de 

receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, além de que se cumpra 

a legislação em caso de dano. É possível retirar o meu consentimento a qualquer 

mailto:cepunifesp@epm.br
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hora e deixar de participar do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à minha 

pessoa. 

Dessa forma, concordo voluntariamente e dou meu consentimento, sem ter 

sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação. 

______________________, ______ de __________________ de 2012. 

________________________ _________________________________ 

assinatura do participante assinatura do pesquisador (responsável) 
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ANEXO B 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

Eu,_______________________________________________ Coordenador(a) do 

Curso Médico da Universidade do Estado do Amazonas, autorizo a realização da 

pesquisa intitulada: “A preceptoria no internato do curso médico da 

Universidade do Estado do Amazonas: a perspectiva de preceptores”, 

desenvolvida pela Profª. Kátia do Nascimento Couceiro, mestranda do Programa de 

Pós-Graduação Ensino das Ciências da Saúde da Universidade Federal de São 

Paulo. Esta pesquisa tem por objetivo analisar a preceptoria desenvolvida no 

internato do curso médico da Universidade do Estado do Amazonas e será 

desenvolvida por meio da aplicação de questionário e entrevista aos preceptores do 

referido estágio. 

Este trabalho está em consonância com a Resolução nº196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde e foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa cujo parecer 

encontra-se anexo. 

Manaus,_____ de ________________ de 2012. 

Assinatura 
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ANEXO C 

APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO D 

(ACRESCENTAR A VERSÃO DIGITALIZADA ENVIADA PELO CEP) 
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APÊNDICE A 

MODELO DE QUESTIONÁRIO 

Identificação Geral 

1.Nome: ___________________________________________________________ 

2. Sexo: ( ) M ( ) F 

3. Idade: _______________________ 

4. Formação Profissional. Assinale com X e descreva a área 

Residência ( ) Área ____________________________ 

Especialização ( ) Área ____________________________ 

Mestrado ( ) Área ____________________________ 

Doutorado ( ) Área ____________________________ 

5.Além da preceptoria, que outras atividades você desenvolve na UEA? 

__________________________________________________________________ 

6. Além da UEA, em que outro(s) local(is) você trabalha? 

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

Roteiro para a entrevista semiestruturada 

1. Por que você se tornou um preceptor de Medicina? 

2. O que significa (o que representa) para você, ser um preceptor de Medicina? 

3. Como você se preparou para ser preceptor? 

4. Quais as atividades que você desenvolve como preceptor? 

5. Quais os pontos fortes (o que você vê de bom, qual é o diferencial) que 

identifica em seu trabalho? 

6. Quais são os desafios e dificuldades da preceptoria? 

7. Quais sugestões você daria para a melhoria da preceptoria? 

8. O que você acha que precisa aprender para ser um preceptor melhor? 

9. Quais as qualidades requeridas para que um médico seja um bom preceptor? 
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APÊNDICE C 

Tabela Sinóptico 

SIGNIFICADO DE SER PRECEPTOR 

Categorias 
Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 
Nome Nº UR 

Compartilhar o 

conhecimento 

com os alunos 

Não há 14 

UR5 [...] poder ensinar um pouco do que 

eu sei; 

UR9 [...] passar um pouco do meu 

conhecimento para os alunos; 

UR15 [...] é doar alguma coisa que a gente 

já sabe; 

UR18 [...] não reter o conhecimento, passar 

o conhecimento adiante; 

UR22 [...] me preocupo com a formação... 

eu gosto de passar, eu gosto de dividir 

conhecimento; 

UR31 [...] uma vontade de se doar um 

pouco mais; 

UR32 [...] um privilégio de alcançar hoje o 

que eu alcancei, dividir o conhecimento, 

esse aprendizado com os alunos; 

UR35 [...] dividir o conhecimento; 

UR39 [...] muito importante, para mim é 

uma satisfação pessoal e é importante tá 

passando conhecimentos para novas 

pessoas; 

UR40 [...] divulgar conhecimento que você 

tem; 

UR48 [...] eu mais gosto é ajudar na 

formação dos colegas; 

UR51 [...] conseguir passar desde a 

faculdade, fazer a sua especialização e 

você poder dar esse retorno para os 

alunos; 

UR75[...] alguma coisa para dar e que era 

aquilo que eu gostava de fazer; 
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SIGNIFICADO DE SER PRECEPTOR 

Categorias 
Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 
Nome Nº UR 

UR76 [...] transmitir alguma coisa que eu 

aprendi na minha vida acadêmica. 

Participar da 

formação 

global 

Humanização 4 

UR1[...] não só ensinar como se portar 

como profissional, mas também passar 

uma parte da questão humana; 

UR23 [...] na minha concepção formando 

boa gente antes de tudo; 

UR26 [...] é uma responsabilidade com 

formação que é, eu acho bem mais amplo 

do que conhecimento técnico; 

UR4 [...] a questão do olhar no olho do 

paciente, de apertar na mão, se puder um 

sorriso também, né. 

Postura 

profissional 
2 

UR3 e coisas, assim, que às vezes, 

deveriam trazer de casa e não trazem, 

assim, postura; 

UR37 [...] uma necessidade de formar um 

médico como uma diferenciação. 

Postura ética 5 

UR10 [...], auxiliar não só na formação 

intelectual, como também na formação 

moral independente da classe social 

econômica dele; 

UR24 [...] então a gente precisa ter esse 

cuidado de passar, não só diagnosticar, 

tratar, mas também esse lado ético 

também; 

UR27 [...] tem a ver com compromisso, 

com postura, com ética; 

UR72 [...] passa não só do conteúdo, mas 

também tem toda a questão ética, questão 

de porte, como receber o paciente, como 

sentar a cadeira, como escrever, como 

olhar o paciente, como falar de diagnóstico, 

tudo isso, como orientar; 

UR74 [...] tentar passar não só 

conhecimento teórico, mas a questão ética 

também. 
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SIGNIFICADO DE SER PRECEPTOR 

Categorias 
Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 
Nome Nº UR 

Possibilidade 

de atualização 

contínua 

Não há 10 

UR21 [...] eu sempre procuro além do que 

ensinar medicina, eu sempre procuro tá 

estudando; 

UR30 [...] uma atualização diária; 

UR34 [...] eu acho bom “tá” no meio 

acadêmico, você “tá” se reciclando; 

UR42 [...] aquela coisa de sempre estar 

aprendendo, estudando; 

UR64 [...] interagem com os mais jovens; 

UR67[...] e aprender junto com eles, 

porque eles estão sempre cutucando a 

gente; 

UR70 [...] isso nos obriga a cada vez mais 

se atualizar, estudar; 

UR71 [...] acho que é isso é uma coisa que 

me motiva, me motiva a continuar; 

UR29 [...] uma continuidade da minha 

formação; 

UR17 [...] fazê-los raciocinar na clínica 

trazendo a teoria que eles já sabem. 

Dever social Não há 9 

UR38 [...] uma obrigação nossa em 

devolver algo, para que, como alguém te 

ensinou você passa para outra pessoa; 

UR45 [...] eu tenho muita gratidão pelos 

meus professores; 

UR46 [...] é um dever... principalmente os 

que vieram da rede pública tem um dever 

social e ele deve ser um retorno à 

sociedade; 

UR47 [...] um dever social e ele deve ser 

um retorno à sociedade, uma espécie de 

agradecimento pela formação que a 

sociedade deu; 

UR49 [...] fazer com que esses colegas 

tenham, futuros colegas tenham uma 

formação melhor que a minha; 

UR59 [...] é uma alegria e uma grande 

contribuição; 
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SIGNIFICADO DE SER PRECEPTOR 

Categorias 
Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 
Nome Nº UR 

UR69 [...] é um compromisso moral que a 

gente tem que passar o que aprendeu; 

UR25 [...] a palavra que vem mais assim na 

minha cabeça é responsabilidade e a 

segunda é compromisso; 

UR36 [...] fechar um ciclo porque é... Nós 

fomos treinados por outras pessoas. 

Participar da 

formação dos 

alunos 

Não há 9 

UR6 [...] tornar as pessoas um pouco mais 

capacitadas; 

UR16 [...] fazer a diferença com eles de 

tornar eles um pouco melhor dentro do 

ensino; 

UR43 [...] estar colaborando para a 

formação deste colega; 

UR44 [...] saber que você fez parte da 

formação de uma pessoa é muito 

gratificante; 

UR52 [...] participar da formação deles; 

UR55 [...] participar da formação deles; 

UR56 [...] tem como missão demonstrar 

para os alunos como se faz a medicina; 

UR62 [...] orientar; 

UR65[...] de que forma eu posso atender 

com mais qualidade. 

Contribuir para 

a qualidade de 

ensino 

Não há 5 

UR7 [...] é muito importante porque 

amanhã os nossos alunos serão aqueles 

profissionais que irão cuidar da gente; 

UR8 [...] então é importante que a gente 

participe da qualidade do ensino; 

UR11 [...] é gerência de educação; 

UR19 [...] é a responsabilidade com 

relação a formação dos profissionais; 

UR20 [...] essa obrigação de ajudar na 

formação. 

Possibilidade 

de dedicação 
Não há 3 

UR50 [...] é uma dedicação, na verdade é 

uma dedicação ao aluno; 
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SIGNIFICADO DE SER PRECEPTOR 

Categorias 
Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 
Nome Nº UR 

UR54 [...] é amor ao que você faz para 

você dar o de melhor ao aluno e ele poder 

aprender pelo menos a sua área; 

UR33 [...] uma vontade muito grande, 

motivação de formar médicos bem 

formados. 

Ensino da 

realidade de 

trabalho 

Não há 3 

UR12 [...] tento passar para os meus 

alunos é a realidade do local; 

UR13 [...] não só na infraestrutura e 

organização, eu falo em epidemiologia 

também; 

UR14 [...] Adequar eles a realidade de 

trabalho, adequar a realidade de serviços 

que eles vão se encontrar. 

Possibilidade 

de servir de 

exemplo 

Não há 2 

UR57 [...] serve como exemplo, espelho de 

como ele vai ter que lidar com o paciente; 

UR28 [...] eles olham o que você faz como 

você atua e isso pode servir de inspiração 

ou pode servir de mau exemplo. 

Outras Não há 10 

UR41 [...] uma oportunidade de passar algo 

para os alunos de uma forma de corrigir as 

deficiências que eu vi na minha formação; 

UR66 [...] porque a gente consegue por 

meio da influência despertar algumas 

habilidades, algumas conquistas do próprio 

aluno; 

UR73 [...] de alguma maneira a gente 

interferir na vida dos alunos, participando, 

fazendo a diferença; 

UR2[...] a gente ensina coisas relacionadas 

a medicina; 

UR53 [...] quando nós passamos na 

graduação vemos deficiência, nós temos 

um sentimento de voltar fazer diferente e 

melhorar; 

UR58 [...] ser um preceptor de medicina é 

uma profissão que me orgulha muito; 
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SIGNIFICADO DE SER PRECEPTOR 

Categorias 
Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 
Nome Nº UR 

UR60 [...] eu acredito nas mudanças dos 

paradigmas da profissão através da 

formação de novos profissionais; 

 UR61 [...] A única maneira de você 

renovar a Medicina, de você mudar uma 

série de paradigmas é através da formação 

do novo médico, 

UR63 [...] ausência da preceptoria é uma 

coisa que não combina com a profissão 

médica; 

UR68 Eu acho muito importante. 

Total UR Não há 76  
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POR QUE SE TORNOU PRECEPTOR 

Categorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

Aprimorar a 

formação médica 
9 

UR1[...] ter a chance de melhorar os médicos formados... 

UR16 [...] eu resolvi fazer e fazer diferente; 

UR32[...] colaborando para a formação do colega, depois 

a gratidão que esse colega vai ter; 

UR33[...] o reconhecimento de saber que você fez parte 

da formação daquela pessoa; 

UR34 [...] dever social de contribuir com a formação dos 

novos colegas; 

UR35[...] para que tenham uma formação melhor do que 

tive; 

UR38 [...] percepção do déficit de formação aqui no 

Amazonas; 

UR42 [...] acredito na responsabilidade da mudança de 

paradigmas na medicina; 

UR44 [...] de contribuir para o crescimento. 

Gosto pela 

docência 
17 

UR2[...] eu gosto de ensinar, eu sempre gostei de tá 

ensinando... 

UR3 [...] eu gosto do ensino; 

UR4 [...] e ensinar, participar da vida do aluno jovem é 

muito bom; 

UR6[...] é ensinar, participar da vida do aluno jovem é 

muito bom; 

UR8[...] eu gosto muito de ensinar, sempre gostei; 

UR9[...] enquanto outros colegas fugiam, eu sempre 

busquei dar aula; 

UR10 Porque eu gosto, sempre gostei de ensinar; 

UR18 Eu gosto de dar aula; 

UR20 Eu sempre gostei da docência; 

UR22 Eu sempre gostei de dar aula; 

UR24 [...] eu sempre gostei de dar aula; 

UR26[...] formador de alunos... 

UR30[...] sempre gostei de ensinar; 
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POR QUE SE TORNOU PRECEPTOR 

Categorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

UR36[...] sempre tive amor para ensinar; 

UR37 [...] gosto pelo magistério; 

UR40 [...] é prazeroso orientar e ensinar alunos de 

medicina; 

UR41 Gosto pelo ensino. 

Estímulo ao 

aperfeiçoamento 
9 

UR12 [...] isso ajuda a gente se reciclar; 

UR13[...] e está sempre informado; 

UR19[...] é uma forma de ser forçado a se atualizar 

regularmente; 

UR21[...] a preceptoria me estimula a estudar; 

UR23[...] é um meio de incentivar a minha atualização; 

UR39 Pelo fato de gostar da carreira acadêmica e 

docência; 

UR43 [...] trocar conhecimento; 

UR47 [...] quando a gente tá ensinando se atualizando; 

UR35[...] para que tenham uma formação melhor do que 

tive. 

Vocação 3 

UR25[...] eu acho que tá no sangue, meu pai também é 

professor; 

UR29 [...] é uma coisa que eu já trago; 

UR46 [...] berço acadêmico (pais dentistas e professores 

universitários). 

Contato com os 

alunos 
3 

UR15 [...] eu fiquei com dó de deixar os meninos na mão; 

UR28 De tá em contato com alunos; 

UR48 [...] eu gosto muito de estar em contato com o 

aluno. 

Realização 

pessoal 
3 

UR5 [...] Faz a gente se sentir vivo, presente; 

UR7 [...] faz a gente se sentir vivo, presente; 

UR31[...] eu me realizo bastante. 

Outros 4 
UR11[...] na faculdade eu gostava da monitoria; 

UR14[...] pela insistência dos colegas; 
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POR QUE SE TORNOU PRECEPTOR 

Categorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

UR17[...] queria difundir a minha especialidade; 

UR27 [...] sempre gostei de pesquisas, de trabalhos. 

Total 48 100 
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PREPARO PARA A PRECEPTORIA 

Categorias 

Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 

Nome Nº UR 

Titulação 

acadêmica 

Residência 

médica 
12 

UR1 [...] Residência em GO; 

UR4[...] Residência; 

UR12 Na verdade foi por meu estudo 

na Residência médica; 

UR14[...] durante a residência eu 

acredito que tenha sido meu maior 

é... Minha maior bagagem para poder 

contribuir com a formação dos alunos; 

UR20 Residência; 

UR34 talvez você, por assimilação 

mesmo, você perceba um pouquinho 

durante a Residência; 

UR37 depois na formação a gente fez 

uma Residência; 

UR43 Residência de Família em 

Comunidade; 

UR45 Residência; 

UR69 na época da residência, aí que 

eu aprimorei mais essa minha busca, 

tinha um artigo publicado que era a 

arte do residente, nessa arte do 

residente tinha o como ensinar; 

UR74 Residência; 

UR80 Residência. 

Especialização 8 

UR2 Especialização; 

UR5 Especialização; 

UR8 Especialização; 

UR13 Minha Especialização; 

UR38 Que é um título de 

especialização que me prepara muito 

mais dentro da área da preceptoria; 

UR47 Especialização; 
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PREPARO PARA A PRECEPTORIA 

Categorias 

Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 

Nome Nº UR 

UR76 Especialização; 

UR81 Prova de título. 

Mestrado 15 

UR3 Mestrado; 

UR6 Mestrado; 

UR9 Mestrado; 

UR11 [...] o mestrado realmente foi 

muito importante para área 

acadêmica; 

UR17[...] Com relação à parte 

metodológica de ensino, o mestrado 

tá me ajudando muito; 

UR21 Mestrado; 

UR23 Dentro da minha Pós-

graduação eu fiz uma disciplina que, 

eu acho que eu fiz umas 3 disciplinas 

voltadas para essa parte educativa; 

UR25 Mestrado; 

UR26 O mestrado acaba sendo um 

preparo; 

UR44 Conseguir entrar num mestrado 

que acabamos que nos 

aprofundamos mais e mais; 

UR46 Mestrado; 

UR57 ou você aprende fazendo 

mestrado; 

UR70 Quando eu entrei na Pós-

graduação... a gente acaba dando 

aula, aí foi quando eu... uma 

disciplina que a gente passava na 

Pós-graduação, aí eu vi que 

realmente que tem, inclusive livros; 

UR75 Mestrado; 

UR83 Mestrado. 



110 

PREPARO PARA A PRECEPTORIA 

Categorias 

Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 

Nome Nº UR 

Doutorado 3 

UR7 Doutorado; 

UR10 Doutorado; 

UR22 Doutorado. 

Aprendizado na 

prática clínica 
 12 

UR16 [...] é o que infelizmente eu “to” 

aprendendo com a prática, não tem 

essa cadeira dentro da medicina; 

UR19 Tendo a prática e 

principalmente fazendo diferente, 

fazendo eles raciocinarem; 

UR24 Eu nunca fiz nenhum preparo 

específico para ser preceptor, foi 

acontecendo, né? 

UR31 acaba que a prática do dia a 

dia e com o colega; 

UR33 E aprender tem sido um pouco 

na “marra”; 

UR35 Primeiro que você já tem esse 

gosto quando você começa a fazer 

atividades extracurriculares; 

UR41 Não tive um preparo, e assim, a 

minha desenvoltura maior 

tecnicamente na prática, do que na 

teoria, dentro de uma sala de aula; 

UR42 Com outros preceptores, a 

experiência de dar planejamento de 

aula; 

UR62 Na grande maioria das vezes o 

preparo é em atividade; 

UR64 A gente vai aprendendo “n” 

tentativas, através de “n” tentativas, 

foi essa a minha preparação; 

UR85 Foi na vontade e na cara; 

UR63 É aprendizado em função. 
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PREPARO PARA A PRECEPTORIA 

Categorias 

Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 

Nome Nº UR 

Inclinação 

natural 
 5 

UR27 Olha, academicamente falando, 

praticamente nada, é instintivo; 

UR29 Eu acho que tem muito essa 

questão de dom; 

UR32 Por uma questão também de 

vocação; 

UR52 Talvez uma inclinação maior 

para a sala de aula; 

UR60 Se atualizando dentro da, 

dentro da (gaguejou) dentro da sua 

especialidade. 

Experiência de 

outros 

professores 

 6 

UR28 Você copia alguns professores; 

UR54 A preparação que eu tive na 

verdade foi usar mais ou menos o que 

os meus professores faziam comigo e 

melhorar naquilo que eu achava que 

era defeituoso; 

UR55 Eu só peguei algo e modifiquei 

para o que eu acho melhor; 

UR58 Ou você corre atrás vendo 

outras pessoas fazerem, copiando ou 

vendo exemplos que pessoas que 

fazem, que possam te cativar na 

profissão; 

UR67 tenho tentado conversar com 

algumas pessoas de outras 

especialidades, que de repente 

tenham alguma experiência que 

possa enriquecer o que a gente faz; 

UR84 Desde que do sexto ano eu 

tinha muito contato com os 

professores que sempre assim, 

delegava que a gente ajudasse os 

outros alunos. 
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PREPARO PARA A PRECEPTORIA 

Categorias 

Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 

Nome Nº UR 

Leitura de textos  4 

UR66 Eu tenho lido livros do Paulo 

Freire, comprei alguns negócios para 

ver se eu tenho algumas ideias; 

UR71 Li livros a respeito; 

UR78 Artigos; 

UR79 Livros. 

Participação em 

eventos 
 2 

UR40 Publicação de um trabalho, 

orientação, participação de 

congresso, aulas em Congressos 

Nacionais e Internacionais; 

UR48 Congressos. 

Carência na 

formação 
 6 

UR15 Isso é que sinto muita carência, 

principalmente quando a gente lida 

com a burocracia do dia a dia; 

UR30 Eu sinto falta inclusive, assim, a 

gente forma medicina um curso 

técnico, a gente não prepara para ser 

um professor; 

UR51 Nós não temos nenhuma 

formação pedagógica, nenhuma, 

nossa formação pedagógica é zero; 

UR56 Na verdade eu acho que 

ninguém se preparou para ser 

professor, ninguém falou assim, eu 

quero ser professor e vou estudar 

didática, vou estudar isso... 

UR65 Existe o preparo implícito nas 

atividades, que eu acho é a parte, que 

médico em geral de que se prepara 

para ser preceptor sem preparo, 

porque faz medicina e acha que isso 

o habilita para ser professor, 

preceptor; 
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PREPARO PARA A PRECEPTORIA 

Categorias 

Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 

Nome Nº UR 

UR68 Eu também preciso de 

protocolos, de métodos para fazer 

isso com mais eficiência. 

Experiência na 

graduação 
 3 

UR49 Extensão da faculdade; 

UR36 O PET foi um programa muito 

bom pro sistema tutorial, que estimula 

esse aluno; 

UR73 IC. 

Outras  9 

UR18 Mas existe a parte burocrática, 

de direitos que a gente aprende 

participando; 

UR50 Eu estudei por conta própria, 

tanto, quando eu saí da Residência 

recebi por parte do Coordenador 

daquela época para eu continuar 

dando aula; 

UR53 Eu já tive algumas experiências 

docentes antes, dei aula de inglês 

durante muitos, muitos anos, então eu 

sempre tive contato; 

UR59 Primeiro querendo e gostando, 

“né”?! 

UR72 Eu acho que eu me preparei a 

vida toda, “né”; 

UR61 Buscando cursos de didática; 

UR77 Atualizações da internet; 

UR82 Atualização; 

UR39 Assumir a Sociedade Brasileira 

de Clínica Médica. 

Total UR 85  
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PONTOS FORTES DA PRECEPTORIA 

Categorias Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

Relacionada 

com a prática 

do preceptor 

Relação 

médico-

paciente 

12 

UR3 Valorizar a parte humana; 

UR8 Humanidade; 

UR9 Sabe aquela coisa de olhar no olho do 

paciente, respeitar o paciente; 

UR23 Desenvolvimento da relação mesmo 

humana; 

UR26 No dia a dia, na beira do leito do 

paciente; 

UR36 Esse cuidado com o paciente; 

UR37 Uma relação de respeito com o 

paciente; 

UR38 Responsabilidade de continuidade, de 

escutar, de entender; 

UR44 Humanização; 

UR50[...] a interação que você tem com o 

paciente; 

UR62 Eu cobro que eles se envolvam com o 

paciente; 

UR4 Desenvolver boa relação com o paciente. 

Boa interação 

com aluno 
14 

UR7 Olhar o aluno como amigo; 

UR10 Dar atenção ao aluno; 

UR13 Me fazer entender para os alunos; 

UR20 Conhecer meus alunos; 

UR30 Você acaba detectando os pontos 

fracos do teu aluno; 

UR34 Eu acho que eu tenho uma boa relação 

tanto médica com o paciente, como com os 

colegas e com os alunos; 

UR41 É um aprendizado, uma troca; 

UR42 Proximidade com o aluno; 

UR43 Equiparar o nível com o aluno e a 

proximidade; 
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PONTOS FORTES DA PRECEPTORIA 

Categorias Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

UR45 É sentar, conversar, discutir com o 

aluno, entender as dificuldades dele; 

UR46 Entender a necessidade do aluno; 

UR59 Eu dô muita atenção para os alunos; 

UR60 Eu preciso entender as necessidades 

deles... 

UR11 [...] Essa troca prática com eles. 

Gosto pelo 

ensino 
3 

UR35 O fato de gostar de tá passando 

conhecimento; 

UR57 Prazer de ensinar; 

UR58 Gostar de ensinar. 

Raciocínio 

lógico 
3 

UR5 Fazer os alunos raciocinar; 

UR6 Quando você faz o aluno raciocinar; 

UR61 Estímulo eles a pensar. 

Outras 3 

UR48 Orientar o trabalho bem feito dele; 

UR49 Eu vejo que traz um bom rendimento 

para o aluno e que eles gostam... 

UR15 Eu faço prova em grupo. 

Relacionadas 

à preceptoria 

em si 

Cenário de 

prática 

favorável 

3 

UR56 É um local onde os outros profissionais 

tem a maturidade e gostam de receber o 

aluno; 

UR55 O local onde eu estou inserida... 

UR53 A minha Residência foi muito bem 

estruturada. 

Características 

da área do 

internato 

3 

UR1 Área que trabalha; 

UR2 Uma subespecialidade; 

UR51 Eu consegui mudar uma visão sobre o 

Anestesiologia.  

Exercício da 

prática médica 
5 

UR12 Discussão dos casos clínicos; 

UR27 A gente pode casar perfeitamente 

aquilo que é técnico, atualização com a 

questão global do ser humano; 
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PONTOS FORTES DA PRECEPTORIA 

Categorias Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

UR32 É o ato de nós colocarmos ele sentado 

“numa” mesa, fazendo a entrevista do 

paciente; 

UR47 É “botar” o aluno para fazer a tática 

dele; 

UR24 A questão da beira do leito. 

Favorecer a 

identidade 

profissional 

2 

UR33 É um ato de eles já começarem a se 

sentir médicos, de se apoderar de ações; 

UR31 É questão mesmo de eles se sentirem 

mais médico. 

Atualização 

constante 
2 

UR22 Aprendizado contínuo; 

UR25 Trabalhando as evidências clínicas 

baseada na atualização. 

Relacionadas 

com o perfil 

do preceptor 

 14 

UR40 A minha característica não é perfil de 

professor, mas perfil de aluno mais velho; 

UR16 Bom senso, o que pode ser feito de 

melhor; 

UR17 Determinação; 

UR18 Responsabilidade; 

UR19 Sou uma pessoa que me comprometo 

muito com as coisas; 

UR21 Flexibilidade; 

UR28 Eu sou mais observadora; 

UR39 Estimular pesquisas; 

UR46 O ponto forte é ser justo; 

UR52 Sou bem estruturado; 

UR54 Remete ao jeito de fazer de outras 

pessoas que tem Clínica Cirúrgica como 

paixão, não como ato cirúrgico isolado; 

UR63[...] eu sou muito perseverante; 

UR14 Sou acessível; 

UR29 Eu sou muito fácil para ensinar a parte 

técnica. 

Total UR - 64  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PRECEPTORIA 

Categorias 

Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 

Nome Nº UR 

Discussões 

teóricas 

Seminários 6 

UR4 Seminários; 

UR7 Seminário; 

UR22 Seminários; 

UR43 Seminários; 

UR87 Seminário; 

UR58 Seminários. 

Discussão 

de artigos 
2 

UR40 Discussão de artigos; 

UR83 Clube de revista. 

Aulas 

teóricas 
17 

UR38 Discussão teórica; 

UR49 Aulas teóricas; 

UR55 Discussão teórica; 

UR61 momentos de aula; 

UR66 Aulas teóricas; 

UR92 Aulas; 

UR95 Artigos científicos; 

UR98 Aula teórica; 

UR98...eles dão aula de uma hora; 

UR102 Questão teórica... 

UR107 Seminários; 

UR27 Apresentam para mim em seminários; 

UR35 Seminários; 

UR71 Apresentação de aulas; 

UR73 Seminários; 

UR111 Aula resumida; 

UR76 Aulas teóricas. 

Palestras 

feitas pelos 

alunos 

4 
UR3 Palestras educativas; 

UR17 Palestras em comunidades; 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PRECEPTORIA 

Categorias 

Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 

Nome Nº UR 

UR28 Palestras nos postos; 

UR29 Palestras são ministradas no interior, 

escolas, abrigos. 

Atividades 

cenários de 

prática 

Ambulatório 13 

UR12 Ambulatório; 

UR39 Ambulatório; 

UR42 Ambulatório; 

UR45 Ambulatório; 

UR89 Ambulatório; 

UR33 Ambulatório; 

UR54 Ambulatório; 

UR57 Ambulatório; 

UR68 Ambulatório; 

UR72 Ambulatório; 

UR99 Ambulatório; 

UR105 Ambulatório; 

UR112 Ambulatório. 

 
Posto de 

Saúde 
2 

UR9 Trabalho no Posto de Saúde; 

UR18 Posto de Saúde. 

 
Centro 

cirúrgico 
5 

UR14 Plantão com atividade cirúrgica; 

UR74 Centro cirúrgico; 

UR85 Centro cirúrgico; 

UR91 Centro cirúrgico; 

UR93 Centro cirúrgico. 

 Enfermaria 9 

UR13 Enfermaria; 

UR34 Enfermaria; 

UR41 Enfermaria; 

UR47 Enfermaria; 

UR52 Enfermaria; 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PRECEPTORIA 

Categorias 

Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 

Nome Nº UR 

UR67 Enfermaria; 

UR77 Enfermaria; 

UR90 Enfermaria; 

UR108 Enfermaria. 

 
Beira do 

leito 
6 

UR51 Aula beira do leito; 

UR56 Visita de beira de leito; 

UR60 Visita de beira de leito; 

UR37 Visita no leito; 

UR84 Visitas no hospital; 

UR96 Visitar paciente. 

 Outros 3 

UR106 OS; 

UR101 Trabalho em ONG; 

UR10 Maternidade. 

Examinar o 

paciente 

Anamnese 3 

UR1 Ensinar a coletar história; 

UR19 Anamnese; 

UR80 Coletar história. 

Exame 

físico 
3 

UR2 Exame físico; 

UR20 Exame físico; 

UR81 Exame físico. 

Discussão de 

casos clínicos 
 11 

UR16 Discussão de casos; 

UR32 Eu faço vários casos clínicos; 

UR44 Casos clínicos; 

UR46 Casos Clínicos; 

UR53 Casos clínicos; 

UR59 Casos clínicos; 

UR70 Casos clínicos; 

UR75 Caso clínico; 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PRECEPTORIA 

Categorias 

Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 

Nome Nº UR 

UR78 Discussão de caso; 

UR94 Caso clínico; 

UR110 Discussão de casos. 

Atividades 

multidisciplinares 
 5 

UR100 Com outros profissionais; 

UR103 Conversa com outros professores; 

UR48 Visita geral; 

UR63 Visita familiar; 

UR69 Visita geral. 

Interpretação de 

exames 

complementares 

 5 

UR21 Coleta de exame preventivo; 

UR24 Solicitação de exames laboratoriais; 

UR25 Saber colher e depois interpretar esses 

exames; 

UR82 Análise de exames; 

UR23 Verificar se tem alguma alteração no 

colo do útero. 

Atividades 

variadas 
 1 

UR26 Avaliação da paciente idosa; 

UR30 Avaliação de pacientes internados; 

UR31 Prescrição; 

UR50 Aulas Práticas; 

UR62 Campo de prática; 

UR79 Atividade frente ao paciente; 

UR97 Prescrever; 

UR8 Congressos internos; 

UR11Você vai ensinando e deixando eles 

fazerem, até aprender; 

UR36 Avaliação de competências clínicas; 

UR64 Organizar prontuário; 

UR65 Rodas de conversa; 

UR86 Atividades de orientação ao aluno... 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PRECEPTORIA 

Categorias 

Subcategorias 

Unidade de Registro (UR) 

Nome Nº UR 

UR88 Tiro dúvidas; 

UR104 Mostrar um filme; 

UR109 Discute sobre a patologia; 

UR15 Parto. 

Total UR 112  



122 

 

SUGESTÕES PARA MELHORAR A PRECEPTORIA 

Categorias Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

Estrutura 

própria 

Hospital 

escola 
22 

UR1 Hospital próprio; 

UR5 Hospital escola; 

UR6 Que todos os serviços estivessem 

interagindo juntos; 

UR7 Um hospital escola... 

UR9 Hospital escola; 

UR13 Hospital escola; 

UR14 Todo mundo trabalhando no mesmo 

serviço; 

UR15 Estrutura; 

UR22 Hospital Universitário; 

UR23 Estrutura; 

UR31 Criação de serviços na Universidade; 

UR32 Hospital escola; 

UR33 Mais lugares não hospitalares; 

UR34 Hospital escola; 

UR44 Suporte ideal de trabalho; 

UR60 Transformar alguns cenários que são 

importantes em hospitais de ensino; 

UR62 O hospital escola, hospital da 

Universidade; 

UR63 Ambulatório da Universidade; 

UR66 Hospital escola; 

UR67 Local adequado para a preceptoria; 

UR68 Hospital escola; 

UR69 Nós precisamos ter o nosso espaço. 

 
Laboratório de 

habilidades 
8 

UR2 Manequins; 

UR10 Laboratório de habilidades; 

UR11 Uma sala de emergência; 

UR12 Laboratório de habilidades; 
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SUGESTÕES PARA MELHORAR A PRECEPTORIA 

Categorias Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

UR17 Salas de ambulatórios; 

UR27 Melhorar as condições tecnológicas; 

UR30 Material para atendimento; 

UR40 Material para treinamento em modelos. 

Melhorar a 

qualidade dos 

ingressantes 

 4 

UR4 Melhorar a qualidade de Ensino Médio; 

UR18 Alunos mais preparados; 

UR19 Sistema de cotas mais rigoroso; 

UR38 Diminuir o ingresso de aluno... 

Remuneração  5 

UR42 Um salário digno... 

UR49 Incentivo no ponto de vista 

remuneratório... 

UR51 A recompensa deveria ser maior; 

UR52 A recompensa financeira é uma coisa 

que poderia mudar; 

UR53 Todo mundo gostaria de ser melhor 

remunerado. 

Integração 

academia/ 

serviço 

 4 

UR46 Que ele seja realmente aproveitado se 

sinta parte da equipe; 

UR47 Figura do médico assistencial envolvido 

com o ensino... 

UR48 Seria o incentivo tanto em respeito ao 

profissional que trabalha no ensino; 

UR26 Participar de uma discussão em 

conjunto com a direção do hospital. 

Mudanças 

curriculares 
 7 

UR58 Carga horária excessiva para cadeiras 

não tão essenciais; 

UR59 Mudar o currículo; 

UR70 Currículo prático; 

UR28 Projetos de pesquisa; 

UR43 Uma padronização de ensino no 

Internato; 
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SUGESTÕES PARA MELHORAR A PRECEPTORIA 

Categorias Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

UR54 Podia ter mais interação, eu sinto um 

isolamento das cadeiras; 

UR65 A pesquisa tem essa função de 

melhorar a qualidade do que se ensino. 

Maior  

número de 

preceptores 

 9 

UR8 Maior número de professores habilitados 

e envolvidos; 

UR16 Turmas menores ou mais professores; 

UR20 Concursar os professores; 

UR21 Criar um vínculo; 

UR25 Precisa capacitar os professores; 

UR29 Mais professores; 

UR36 Mas talvez mais professores... 

UR37 Aumentar o número de professores; 

UR50 Mais Mestres e Doutores. 

Propostas 

formativas 

para os 

preceptores 

 4 

UR41 Maior acervo de equipamentos para 

treinamentos dos professores; 

UR57 Criar uma semana de pedagogia em 

medicina; 

UR64 Estímulo a formação de preceptor; 

UR24 Programas de Mestrado e Doutorado 

dentro da Instituição... 

Outras  7 

UR3 Filmes de demonstração; 

UR35 Número reduzido de alunos; 

UR39 Banco de dados, não tem uma 

biblioteca; 

UR45 Buscar atrair esse aluno para dentro da 

atividade... 

UR61 Então realmente trabalhar os cenários 

do Sistema Único de Saúde (SUS); 

UR55 Uma prova de competência; 

UR56 Uma prova de competência. 

Total UR - 70  
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NECESSIDADES DOS PRECEPTORES 

Categorias Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

Titulação 

acadêmica 
 15 

UR1 Um plano de ainda fazer um 

Doutorado; 

UR2 Acabar meu Doutorado; 

UR7 Mestrado e Doutorado; 

UR8 Titulação; 

UR9 Sinto falta de pós, cursos; 

UR11 Mestrado é uma coisa importante para 

gente dar aula; 

UR16 Mestrado; 

UR17 Então eu acho que o Mestrado e o 

Doutorado, eles vão clarear melhor do que 

eu tenho que explorar para aquele aluno; 

UR23 Concluir o Mestrado; 

UR24 Pensar em um Doutorado; 

UR27 Terminar o Doutorado; 

UR32 Mestrado; 

UR33 Doutorado; 

UR41 Mestrado; 

UR52 Mestrado. 

Educação 

continuada 
Cursos 4 

UR3 A UEA podia oferecer algumas oficinas 

que a gente possa aprender alguma coisa; 

UR15 Eu ter a possibilidade de tá fazendo 

atividades também fora, cursos; 

UR37 Cursos de formação; 

UR55 Ter treinamento. 

 Autoaprendizado 7 

UR4 Ler mais artigos; 

UR10 Manter sempre o estudo; 

UR12 Manter-se estudando; 

UR13 Procurar novidades; 

UR48 Estudar mais; 
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NECESSIDADES DOS PRECEPTORES 

Categorias Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

UR49 Ler mais; 

UR53 Estudar mais, ler mais. 

 

Formação 

didático-

pedagógica 

8 

UR6 Eu queria melhorar mais ainda meu 

nível de aula; 

UR28 Tanto da parte de conhecimento 

técnico como na parte de como ensinar... 

UR29 Parte educacional; 

UR30 Alguma forma melhor de procurar dar 

aula; 

UR31 Realmente a parte educacional; 

UR18 Justamente essa formação de 

professora; 

UR34 Qualificação melhor em relação a 

preceptoria; 

UR40 Termo didático, a forma da didática 

mesmo. 

Troca de 

experiência 

profissional 

 3 

UR5 Discutir mais com os colegas; 

UR21 Trabalhar melhor em equipe 

multidisciplinar; 

UR39 Trocar experiências, aprender com as 

outras pessoas. 

Aprimorar a 

relação com 

os alunos 

 6 

UR19 Maturidade para lidar com o aluno; 

UR26 Entendimento do momento que esses 

alunos vivem; 

UR43 Primeiro o relacionamento com o 

aluno; 

UR44 Aprender a cativar o aluno “pro” 

estudo; 

UR45 Eu tenho que aprender a incentivar o 

aluno, despertar no aluno o interesse; 

UR46 Aprender a acordar estimulado. 

Melhorar a 

produção 
 5 

UR20 Eu preciso aprender a trabalhar com 

pesquisa... 
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NECESSIDADES DOS PRECEPTORES 

Categorias Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

acadêmica UR35 Seria escrever mais; 

UR36 Seria publicar mais; 

UR38 Escrever mais, seria publicar mais; 

UR54 Mais tempo para fazer trabalho 

científico. 

Outras  7 

UR14 Uma organização melhor da minha 

rotina... 

UR22 Entender melhor o nosso limite; 

UR25 Ter mais paciência; 

UR42 Não tenho ideia; 

UR47 Aprender a ser um pouco mais duro 

com o aluno; 

UR50 Ter outros locais; 

UR51 Mais professores com vínculo. 

Total UR  55  
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COMPETÊNCIAS DE UM BOM PRECEPTOR 

Competência Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

Cognitiva: 

Aquisição 

e uso do 

conhecimento 

Domínio do 

conhecimento 

na área 

17 

UR1 Conhecimento prático e teórico; 

UR64 Ter formação para preceptoria; 

UR65 Especializações de preceptoria; 

UR66 Mestrado, Doutorado; 

UR73 Conhecimento; 

UR79 Dominar o assunto; 

UR82 Base pedagógica adequada; 

UR91 Boa base; 

UR93 Conhecimento da especialidade; 

UR29 Tem que ter Residência, eu acho que 

tem que ter Mestrado, Doutorado... 

UR58 Ser bem conceituado na sua 

especialidade... 

UR63 Ter conhecimento; 

UR45 Estar atualizado; 

UR110 Estar lendo sobre a docência; 

UR24 Interesse; 

UR69 Conhecimento técnico, teórico e 

prático; 

UR81 Conhecimento técnico, teórico. 

 

Aprendizagem 

autodirigida  

de novos 

conhecimentos 

12 

UR123 Buscar melhoria; 

UR7 Estudar; 

UR8 Atualizar; 

UR15 Atualização; 

UR28 Atualização; 

UR40 Atualizar-se; 

UR76 Se atualizar... 

UR94 Buscar sempre se atualizar; 

UR109 Estar estudando; 

UR114 Querer estudar; 
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COMPETÊNCIAS DE UM BOM PRECEPTOR 

Competência Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

UR119 Estudar; 

UR 108 Inteligência. 

Integrativa: 

Aspectos 

Integrativos 

do Cuidado 

 9 

UR3 Uma boa relação médico/paciente; 

UR27 Médico acima da média; 

UR32 Exercer a parte assistencial; 

UR39 Bom médico; 

UR60 Bom senso; 

UR71 Boa relação médico/paciente; 

UR88 Saber ouvir; 

UR101 Ser um bom médico; 

UR104 Ser um excelente médico. 

Contexto 
Utilização de 

tempo 
5 

UR41 Organização; 

UR47 Organização; 

UR46 Participativo do processo; 

UR86 Desde horário; 

UR122 Assíduo. 

Afetivo/ 

Moral 
 42 

UR33 Ter compromisso; 

UR36 Que se comprometer; 

UR9 Tem que está sempre disponível... 

UR83 Responsabilidade; 

UR84 Responsabilidade com o aluno; 

UR2 Voltar para o fator humano; 

UR6 Humildade; 

UR14 Humanidade; 

UR59 Ser humano; 

UR74 Humanidade; 

UR87 Humanização; 

UR97 Respeito com o paciente; 

UR102 É o “cara” mais humano; 
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COMPETÊNCIAS DE UM BOM PRECEPTOR 

Competência Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

UR37 Ser boa pessoa; 

UR42 Caráter; 

UR43 Ética; 

UR44 Respeito pelo outro. Compromisso; 

UR49 Compaixão; 

UR50 Dedicação; 

UR51 Ética e bioética; 

UR53 Equidade; 

UR54 Primar pela beneficência; 

UR55 Primar também pela questão do sigilo; 

UR61 Ética; 

UR62 Postura; 

UR72 Amor à medicina; 

UR105 É o cara mais ético; 

UR121 Ter muita paciência; 

UR31 Então tem que gostar; 

UR35Precisa gostar; 

UR10 Ter essa paciência; 

UR21 Dedicação; 

UR22 Boa vontade; 

UR26 Pessoa aberta; 

UR120 Amar e gostar do que faz; 

UR85 Responsabilidade com o paciente; 

UR89 Gostar da carreira que ele segue; 

UR98 Cuidado com a vida humana; 

UR99 Amor pelo seu paciente; 

UR52 Autonomia; 

UR103 Ser mais duro, crítico consigo 

mesmo; 

UR111 Postura emocional; 
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COMPETÊNCIAS DE UM BOM PRECEPTOR 

Competência Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

Relacional 
Habilidades de 

comunicação 
11 

UR17 Saber falar; 

UR18 Tem que se fazer entender... 

UR4 Saber ouvir, sentir e entender o 

paciente; 

UR12 Tem que conversar para saber o caso; 

UR13 Ter uma letra razoável; 

UR38 ter liderança 

UR48 Resiliência; 

UR25 Dinâmica; 

UR118 Ter disposição; 

UR95 Aberto a perguntas; 

UR106 Exigir do aluno o que exige de você 

mesmo. 

 

Ensinar os 

outros 

(pacientes, 

alunos e 

colegas) 

26 

UR16 Boa didática; 

UR5 Disposição para ensinar; 

UR11 Gostar de ensinar; 

UR20 Gostar de ensinar; 

UR57 Gostar de ensinar; 

UR67 Gostar de ensina; 

UR107 Gostar de ensinar; 

UR113 Gostar de ensinar; 

UR116 Gostar de ensinar; 

UR96 Saber orientar; 

UR80 Saber passar para o aluno; 

UR77 Saber ensinar; 

UR68 Dom para ensinar; 

UR56 Gostar de passar informação; 

UR56 Gostar de passar informação; 

UR90 Gostar de passar aquilo para o aluno; 

UR19 Gostar de estar com os alunos; 
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COMPETÊNCIAS DE UM BOM PRECEPTOR 

Competência Subcategorias Nº UR Unidade de Registro (UR) 

UR23 Querer ficar com o aluno; 

UR30 Tem que gostar de trabalhar com o 

aluno; 

UR34 Ficar acessível ao aluno; 

UR70 Boa relação com os alunos; 

UR75 Disposto a dar atenção ao aluno; 

UR78 Ser próximo do aluno; 

UR100 Amor pelos alunos; 

UR115 Segurar na mão do aluno; 

UR117 Gostar de estar em contato com o 

aluno. 

Total UR - 123  
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RESUMO 

Este relatório técnico-científico visa a apresentar os resultados de uma pesquisa que 

objetivou analisar a preceptoria desenvolvida no internato do curso médico da 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O desenho da pesquisa foi um estudo 

descritivo de abordagem qualitativa com 28 preceptores da UEA. Para a coleta de 

dados, foram utilizados um questionário e uma entrevista semiestruturada buscando 

caracterizar as atividades desenvolvidas na preceptoria, o significado e o preparo 

dos preceptores, pontos fortes e nós críticos da preceptoria na UEA e sugestões 

para o aprimoramento da mesma. Os dados foram analisados por análise temática. 

As principais motivações para atuar como preceptor foram o gosto pela docência 

além da possibilidade de aprimorar a formação médica. Os preceptores percebem a 

sua atuação como uma oportunidade de compartilhar o seu conhecimento com os 

estudantes. Consideram a pós-graduação e a prática clínica como espaços 

importantes de formação, entretanto gostariam de um melhor preparo pedagógico 

para a sua atuação, além de possibilidade de aprimorar sua titulação acadêmica. As 

principais atividades desenvolvidas são as práticas nos diferentes cenários, além de 

discussões teóricas e estudo de caso. Como nós críticos destacam a necessidade 

de melhores cenários de prática, a restrita integração com a equipe de saúde, o 

desafio de despertar o interesse discente e a necessidade de maior número de 

preceptores. Como pontos fortes da preceptoria citam, especialmente, a relação 

médico paciente e a interação com os alunos. Apresentam como principais 

sugestões para aperfeiçoar a preceptoria a adequação dos cenários de prática, a 

contratação de preceptores, melhorar a qualidade dos estudantes ingressantes e 

oferecimento de possibilidade de atualização. 

Palavras-Chave: Internato médico, preceptoria, UEA. 
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1 INTRODUÇÃO 

Considerando que a Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade 

do Estado do Amazonas – ESA/UEA está se preparando para atualizar o Plano 

Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação em Medicina e, junto com ele, pela 

primeira vez na história da Universidade, instituir o Regulamento do Internato do 

curso de Medicina, este relatório técnico-científico visa a apresentar os resultados de 

uma pesquisa desenvolvida com preceptores do curso médico de forma a contribuir 

com esse processo. 

No Brasil, nas duas últimas décadas, as escolas médicas têm sido 

responsabilizadas, pela sociedade, pela formação de profissionais que não dão 

conta de atender às necessidades de saúde da população (PEREZ, 2004). 

O periódico británico The Lancet publicou, na sua edição de maio de 2011, 

um número especial com uma série de artigos sobre a saúde no Brasil que discutem 

o SUS. Os autores do editorial mencionam que, nas duas últimas décadas, o SUS 

melhorou sensivelmente o acesso da população à atenção primária à saúde e ao 

atendimento de urgência e emergência. Reconhecem que existem desafios, como, 

por exemplo, a relação entre o sistema público e os serviços privados vinculados à 

saúde suplementar, o uso não racional das altas tecnologias, onerando o sistema de 

saúde, dentre outros (KLEINERT; HORTON, 2011) 

O internato médico é um período de formação do aluno do último ciclo da 

graduação em Medicina, que visa a treinamento intensivo sob a supervisão do 

preceptor. Foi criado pela Resolução n. 8, de 1969, do Conselho Federal de 

Educação, e regulamentado pela Resolução n. 9, de 24 de maio de 1983, desse 

mesmo Conselho, que obriga as escolas médicas a estabelecerem em seus 

currículos de graduação um período obrigatório de ensino prático, durante o qual o 

aluno deve receber treinamento intensivo contínuo, sob supervisão docente, em 

instituição vinculada ou não a escola médica, e estágio obrigatório em hospitais e 
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centros de saúde adaptados ao ensino das profissões de saúde em regime de 

internato (BRASIL, 1984). 

Em síntese, o pleno aproveitamento do internato prepara o aluno para 

enfrentar as constantes mudanças e os avanços científicos, especialmente quando 

tem oportunidade de integrar o ensino, a investigação e a prática, processo em que 

se destaca a figura do preceptor (MISSAKA, 2011). 

O preceptor é o profissional que atua dentro do ambiente de trabalho e de 

formação, estritamente na área e no momento da prática clínica. Sua ação se dá por 

um curto período de tempo, com encontros formais que objetivam o progresso 

clínico do aluno ou recém-graduado. Tem, então, a função primordial de desenvolver 

habilidades clínicas e avaliar o profissional em formação (BOTTI; REGO, 2008). 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Geral 

Analisar a preceptoria desenvolvida no internato do curso médico na 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), da perspectiva de preceptores. 

1.2.2  Específicos 

 Caracterizar o preparo dos preceptores para exercerem suas atividades. 

 Apreender as concepções de preceptoria. 

 Caracterizar as atividades desenvolvidas na preceptoria do curso médico 

da UEA. 

 Identificar e discutir os pontos positivos e as fragilidades para a 

preceptoria no internato médico da UEA. 

 Levantar sugestões para aprimoramento do internato. 
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2 METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa descritiva com enfoque qualitativo com 

preceptores concursados da UEA. 

Para a coleta de dados, foram utilizados um questionário com questões 

fechadas e uma entrevista semiestruturada com preceptores docentes concursados. 

Os dados foram analisados por meio de análise temática (BARDIN, 2004). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Destaca-se o gosto pelas atividades de ensino como um motivador 

importante para a inserção na preceptoria. 

Os preceptores valorizam sua atividade como uma oportunidade de 

compartilhar conhecimento com os alunos, bem como de participar de sua formação 

de forma mais ampla. Consideram a preceptoria como um estímulo para a 

atualização constante. 

Ressaltam a importância da pós-graduação para a sua formação como 

preceptores, vários relatam que aprendem na prática cotidiana. Alguns reconhecem 

a carência de preparo para a sua atuação. 

A principal estratégia para atualização tem sido a leitura de artigos, além de 

congressos e cursos de atualização. 

É importante destacar que 65% dos preceptores citaram o uso da internet 

para operacionalizar sua atualização, seja na busca de artigos, seja em cursos de 

atualização. 

Dentre as atividades desenvolvidas nos diferentes estágios, destacam-se as 

atividades práticas em diferentes cenários, além de discussões teóricas, com 

predomínio de aulas expositivas. Predominou o uso de vários cenários, envolvendo 

principalmente o hospital. 

Valorizam como pontos fortes da preceptoria a relação que estabelecem 

com os internos e com os pacientes. Destacam como nós críticos os cenários de 

práticas utilizadas, o número restrito de preceptores, a integração ensino-serviço, e o 

despreparo dos estudantes ingressantes para o curso. 
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Sugerem a necessidade de um hospital universitário e de um laboratório de 

habilidades, além da melhoria das condições dos ingressantes e de oportunidades 

de titulação acadêmica. 



142 

4 RECOMENDAÇÕES 

Com base nos dados obtidos, bem como na literatura voltada para formação 

médica, podemos extrair algumas recomendações: 

1. adequar o hospital para as atividades de ensino; 

2. promover espaços de ensino como, por exemplo, Laboratórios de 

Habilidades; 

3.  melhorar a integração entre a universidade e serviços, de forma a 

promover parcerias significativas para ambos; 

4. Adequar o número de docentes em proporcionalidade com o número de 

alunos; 

5. estabelecer políticas de apoio pedagógico aos ingressantes; 

6. estimular a pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado), além da 

formação médica continuada dos professores; 

7. incentivar a pesquisa e, consequentemente, as produções dos 

professores da Universidade, valorizando as conquistas, proporcionando 

viagens internacionais a Congressos e mostrando a importância de ser 

uma Universidade rica em produção científica na esfera nacional e 

internacional; 

8. criar um espaço de publicação das publicações internas de nossos 

projetos de iniciação científica e, ao mesmo tempo, incentivar os 

professores para orientação desses projetos; 

9. estabelecer uma política de formação didático-pedagógica para os 

preceptores; 

10. estabelecer uma diretriz para a estrutura e o funcionamento do internato 

médico; 

11. estabelecer ações para o fortalecimento do núcleo docente estruturante 

do curso; 

12. estabelecer espaço para troca de experiências; 
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13. fomentar a integração entre graduação e os programas de residência 

médica e multiprofissional; 

14. estabelecer intercâmbios interinstitucionais; 

15. planejar e implementar política institucionais de interprofissionalidade. 
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