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RESUMO 

 

A Residência é definida como uma modalidade de ensino na Pós-graduação. Os 
cursos no formato de Residência em Enfermagem são oferecidos no Brasil desde a 
década de 1970. Em 1973, a Escola de Enfermagem da UFBA elaborou o primeiro 
Curso de Especialização no formato da Residência. O corpo formador da Residência 
é constituído por preceptores contratados pela instituição com fins de orientação e 
acompanhamento dos residentes em campo prático. Nesse contexto, o objetivo 
desta pesquisa é investigar as competências do preceptor para a prática formativa 
do profissional enfermeiro que atua na Residência em Terapia Intensiva. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa de campo com abordagem qualitativa, de 
caráter exploratório e descritivo. A pesquisa foi realizada em um Hospital Privado, 
localizado na Cidade de Salvador, que disponibiliza de campo da prática do 
Programa de Residência em Enfermagem de Terapia Intensiva. A Unidade de 
Cuidados Intensivos dispõe de 30 leitos. Esta pesquisa contou com 14 Preceptores 
de Enfermagem respodentes, tendo em vista os critérios de inclusão e exclusão. 
Como instrumento de coleta de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada 
direcionada aos Preceptores de Enfermagem. Foi realizado o pré-teste para 
validação do instrumento de coleta dos dados, com 3 preceptores de enfermagem 
escolhidos aleatoriamente. Os dados qualitativos foram analisados por meio da 
análise de conteúdo descrita por Franco (2012). Após a transcrição, optou-se por 
analisar os dados utilizando a técnica de Análise de Conteúdo, denominada Análise 
Temática. Foram encontrados dois núcleos temáticos (Competências do Preceptor 
em Enfermagem na Residência em Terapia Intensiva e Percepção dos Preceptores 
de Enfermagem na formação dos Residentes em Terapia Intensiva). Desse modo, 
emergiram as seguintes categorias: supervisão, orientação, ensino, necessidade de 
formação didático-pedagógica, características do preceptor e docência na 
preceptoria. Conclui-se que as competências elencadas pela preceptoria são as 
atividades de supervisão, orientação e ensino, e a percepção destes quanto às 
dificuldades encontradas na prática com relação à necessidade de técnicas didático-
pedagógicas, características inerentes ao preceptor de enfermagem em campo 
prático e à percepção enquanto docente na preceptoria, mesmo que não 
compatibilize com os conceitos defendidos por grandes autores. 
 

Palavras-chave: Preceptoria. Formação profissional em saúde. Enfermeiro. 
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ABSTRACT 

 

The Residence is defined as a modality of postgraduate education. Courses in the 
Nursing Residency format have been offered in Brazil since the 1970s. In 1973, the 
UFBA School of Nursing elaborates the 1st Specialization in Residence format. The 
formation body of the Residence consists of preceptors hired by the institution for the 
purpose of guidance and follow-up of the residents in practical field. In this context 
the objective of this research is to investigate the competences of the preceptor for 
the training practice of the nurse practitioner who works in the Intensive Care 
Residency. The methodology used was the field research with a qualitative, 
exploratory and descriptive approach. The research was carried out in a Private 
Hospital, located in the City of Salvador that provides field of practice of the 
Residency Program in Intensive Care Nursing. The Intensive Care Unit has 30 beds. 
This research had 14 responders Nursing Preceptors, considering the inclusion and 
exclusion criteria. As a data collection instrument was used the semi structured 
interview directed to Nursing Preceptors. The pre-test was performed to validate the 
data collection instrument, with 3 randomly chosen nursing preceptors. Qualitative 
data were analyzed through the content analysis described by Franco (2012). After 
transcription, we opted to analyze the data using the Content Analysis technique, 
called Thematic Analysis. There were two thematic centers (Nursing Preceptor 
Competencies in Intensive Care Residency and Nursing Preceptors Perception in 
Intensive Care Residents training), and emerged the following categories 
(supervision, orientation, teaching, need for didactic-pedagogical training, 
Characteristics of the preceptor and teaching in the preceptory). It is concluded that 
the competences elect by the preceptory that determine their activity of supervision, 
orientation and teaching, and the perception of these, as well as the difficulties found 
in the practice with regard to the necessity of didactic-pedagogical technique, 
Inherent characteristics to the nurse practitioner in the practical field and the 
perception as a teacher in the preceptory, even if it is not compatible with the 
concepts of the great authors. 
 

Keywords: Preceptory. Professional health training. Nurse. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A temática desta proposta de pesquisa inicia com a minha primeira vivência 

em uma Unidade de Terapia Intensiva. Tive um familiar internado e descobri vários 

sentimentos e possibilidades inerentes ao Enfermeiro Intensivista. Naquele 

momento, percebi como o enfermeiro é essencial para um bom prognóstico dos 

pacientes. A partir disso, foi possível entender melhor a essência da minha profissão 

e buscar o aprimoramento.  

Ao concluir a graduação em Enfermagem no ano de 2007, pela Faculdade de 

Tecnologia e Ciências em Salvador-BA, fui contratada como enfermeira de uma 

Unidade de Terapia Intensiva Adulto. Durante minha trajetória, trabalhei em algumas 

instituições particulares e pude me desenvolver cada dia mais, agregando novos 

conhecimentos e experiências nessa área. 

Em 2009, iniciei o curso de Especialização em Terapia Intensiva pela 

Universidade Federal da cidade de Salvador – Bahia, onde atrelei meus 

conhecimentos práticos à filosofia de ensino dessa instituição e reiniciei minha 

trajetória na prática científica. Foi um momento muito importante e enriquecedor 

profissionalmente. 

Iniciei minha participação no grupo de preceptores de um Hospital particular 

que possui uma Unidade de Cuidados Intensivos e, no momento, é o campo da 

residência em Enfermagem em Terapia Intensiva. Concomitantemente, iniciei minhas 

atividades como preceptora da Residência em Saúde Coletiva com Ênfase em 

Cardiologia pelo Hospital Federal. Esse foi um momento muito importante e decisivo, 

em que pude desenvolver e atualizar meus conhecimentos científicos, práticos e 

desenvolver o papel de educador, formador, orientador por meio da troca de 

experiências. 

Em parceria com instituições de ensino em saúde, o Hospital Cidade, 

instituição executora do Curso de Residência de Enfermagem em Terapia Intensiva, 

faz parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA/Instituto Sócrates 

Guanaes (ISG) e com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB)/MS. A 

Residência em Enfermagem foi implantada no Hospital Cidade em 2002, instituição 

esta particular, que também é campo de Residência Médica, Nutrição, Fisioterapia e 
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Psicologia, onde o objetivo é habilitar profissionais para atuar com cuidados 

intensivos, constituindo um diferencial e um marco na formação do estado da Bahia.  

O corpo formador da Residência é constituído por preceptores contratados 

pela instituição com fins de orientação e acompanhamento dos residentes em campo 

prático, e dos residentes que atuam em regime de plantão. Nesse caso, o preceptor 

exerce um papel fundamental na formação do residente por meio do ensino e 

treinamento em serviço, atuando diretamente no processo de ensino e 

aprendizagem do Programa de Residência. 

Durante essa atuação, enquanto preceptora da Residência, surgiram algumas 

dificuldades e inquietudes na questão formativa destes residentes, tendo em vista 

que, enquanto profissional, não tinha o domínio de técnicas de ensino e 

aprendizagem no campo prático.  

Nesse momento, surgiu, então, a necessidade de construir minha história 

acadêmica formal através do Mestrado Profissional no Cedess pela Unifesp-SP. 

Esse desejo se tornou cada dia mais intrínseco, apoiando a linha de pesquisa da 

instituição Avaliação, Currículo, Docência e Formação em Saúde.  

Surgiu a necessidade de sair de Salvador e ir para São Paulo a fim de 

construir e aproveitar as oportunidades que o Mestrado Profissional me 

disponibilizaria. Consequentemente, estimulou-me a desenvolver atividades em 

Instituições com Unidades de Cuidados Intensivos em Hospitais de Grande Porte, 

com acreditação na qualidade da assistência.  

Após a finalização das disciplinas do Mestrado, retornei para a Bahia, neste 

ano de 2017, para dar prosseguimento à minha carreira profissional e agora com 

conhecimento amplo e em constante modificação sobre a Educação em Saúde.  

Atualmente, estou como Coordenadora do Curso de Enfermagem da 

Faculdade Dom Luiz de Bragança, na cidade de Ribeira do Pombal-BA, onde 

consigo atrelar meus conhecimentos teóricos e práticos desses últimos 10 anos de 

atuação contínua em Unidade de Cuidados Intensivos ao Mestrado Profissional e 

transformar a prática de ensino destes discentes, a fim de construir uma realidade de 

ensino e aprendizagem em que o diálogo entre a teoria e o contexto da prática 

esteja presente e seja indutor de novos conhecimentos e de uma ação profissional 

cada vez mais qualificada. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a Pós-Graduação em Enfermagem vem se expandindo com grande 

êxito, ao longo dos anos, de forma sistematizada e controlada por meio de critérios 

instituídos pela CAPES e pelas avaliações que esse órgão desenvolve a cada quatro 

anos. Nesse processo, há também o apoio dos órgãos de fomento nacionais e 

internacionais, que financiam as atividades de pesquisa para a melhoria dos 

Programas de Pós-Graduação, a fim de assegurar o crescimento e a qualidade da 

pesquisa e do ensino desses Programas, na área de Enfermagem e com o objetivo 

de consolidar o saber da enfermagem como ciência e como profissão (SILVA, 2012). 

Para alguns autores, a Residência de Enfermagem surgiu no Brasil na década 

de 1960, sem uma normatização legal. Em São Paulo, no Hospital Infantil do 

Morumbi, ela foi implementada em 1961, seguindo um formato semelhante ao da 

Residência Médica (AGUIAR; MOURA; SORIA, 2004; FERREIRA, 2007; LIMA, 

1977).  

Outros autores defendem que os cursos no formato de Residência em 

Enfermagem foram oferecidos em âmbito nacional a partir da década de 1970, com 

marco inicial em 1973, com o Projeto de Curso de Especialização sob a forma de 

Residência elaborada pela Escola de Enfermagem da UFBA (EEUFBA), defendendo 

esse posicionamento com a afirmação de que o curso oferecido no Hospital de 

Morumbi não atendia à Resolução 14/77 do Conselho Federal de Educação (CFE), 

que regulamentava os cursos de Especialização no Brasil (SILVA, 2012; TAHARA; 

WOLFOVITCH; RIGAUD, 2010). 

Na década de 70, além do Curso de Especialização em Enfermagem Médico-

cirúrgica, sob a forma de Residência, surgiram mais 5 Programas de Residência em 

Enfermagem no Rio de Janeiro (SANTOS,1999). 

O Curso de Especialização em Enfermagem Médico-cirúrgica sob a Forma de 

Residência teve origem no início da década de 70 pela Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia. Primeiramente, tinha como ideia principal a 

formação da(o) enfermeira(o) na área de Enfermagem Médico-cirúrgica, preparando-

a(o) e capacitando-a(o) para atuar em Unidade de Tratamento Intensivo (ALMEIDA; 

OLIVEIRA, 1975).
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Tendo em vista a complexidade da especialização, foi necessária uma 

restruturação desse modelo, juntamente com o apoio da Pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, contando com os enfermeiros do 

campo que podiam descrever melhor as atividades desenvolvidas. 

Após essa avaliação, foi criada e estruturada a área de concentração em 

Enfermagem em Centro Cirúrgico, Enfermagem Intensivista e Enfermagem na 

Atenção à Saúde do Adulto e Idoso, no âmbito da especialização, sob a forma de 

residência. O curso contava com o engajamento de enfermeiros de quatro 

instituições, através de convênios, constituindo-se em uma forma ímpar de 

capacitação dos profissionais na área, vez que esses assumiram a condição de 

preceptores do ensino, no respectivo campo de treinamento (CORDEIRO, 2001). 

A restruturação dos cursos de pós-graduação lato sensu da Escola de 

Enfermagem da UFBA trouxe modificações substanciais, não só na estrutura, mas 

também no processo de desenvolvimento, especialmente dos cursos de 

especialização. Destacam-se: inclusão de profissionais – enfermeiras de campo – 

em todo o processo de avaliação do curso; construção dos programas para 

capacitação do especialista que possa atender às exigências do mercado de 

trabalho em plena expansão; e assinatura de convênio entre a EE/UFBA e os 

hospitais (CORDEIRO, 2001). 

Através de convênio entre a UFBA (Escola de Enfermagem) e instituições 

Hospitalares privadas (Fundação Monte Tabor-Hospital São Rafael e Fundação José 

Silveira-Hospital Santo Amaro, Hospital da Cidade, Instituto Cárdio-pulmonar) e 

instituições públicas (Hospital Universitário Professor Edgard Santos e, no primeiro 

ano, com a Secretaria de Saúde do Estado - Hospital Roberto Santos e Hospital 

Geral do Estado), foi firmado um acordo de cooperação acadêmica e técnico-

administrativa para a realização do curso. 

 Em 1978, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) promoveu, no Rio 

de Janeiro, um Seminário sobre a Residência em Enfermagem, como ponto de 

partida da discussão sobre a Especialização em formato de Residência, pois até 

aquele momento não havia um consenso sobre esse assunto, e seria necessária a 

implementação de normas para essa modalidade de ensino (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 1979). 

Após esse seminário, foi emitido um documento sobre Residência de 

Enfermagem, que resultou no anteprojeto de Lei nº 2.264/1996, que, posteriormente,
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 foi aprovado na Plenária do Conselho Federal em Reunião Ordinária de Plenária, 

criando a Residência de Enfermagem e a Comissão Nacional de Residência de 

Enfermagem, documento este sucinto, normatizando a Residência em Enfermagem 

(BARROS, 2000). 

A partir desse momento, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEn) criou 

e aprovou a Resolução nº 259/2001, que estabeleceu padrões mínimos para o 

registro de Residência de Enfermagem, e, em 2005, o Congresso Nacional aprovou 

a Lei nº 11.129, instituindo a Residência em Área Profissional de Saúde, que é 

orientada pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das 

necessidades e realidades locais e regionais, e abrange as profissões da área da 

saúde, a saber: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, 

Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, e, a partir daí, criou-se a 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) (BRASIL, 

2005).  

A Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS, 

instituída por meio da Portaria Interministerial nº 1.077, de 12 de novembro de 2009, 

é coordenada conjuntamente pelo Ministério da Saúde e do Ministério da Educação 

e tem como principais atribuições: avaliar e acreditar os programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde de acordo 

com os princípios e diretrizes do SUS e que atendam às necessidades sócio-

epidemiológicas da população brasileira; credenciar os programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde bem como 

as instituições habilitadas para oferecê-los; registrar certificados de Programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde, 

de validade nacional, com especificação de categoria e ênfase do programa 

(BRASIL, 2010). 

A Residência de Enfermagem constitui-se em uma forma de treinamento em 

serviço que possibilita o aperfeiçoamento profissional na área de escolha e obtenção 

do título de especialista (FARJADO, 2010). 

A especialização em formato de Residência na última atualização é regida 

pela Portaria Interministerial nº 1.224, de 03 de outubro de 2012. Os Programas de 

Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde constituem 

modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, destinado às profissões dessa
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 área, excetuada a médica, sob a forma de curso de especialização, caracterizado 

por ensino em serviço, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, duração 

mínima de 02 (dois) anos e em regime de dedicação exclusiva (BRASIL, 2012). 

No âmbito do trabalho, o conceito de competência circunda o conhecimento, 

habilidade e atitude, associadas, assim, com um intuito de desenvolver estratégias 

de resolução de problemas.  

Segundo o a Resolução do Cofen nº 0441/2013, toda e qualquer atividade 

desenvolvida pelo ou com o estudante no percurso de sua formação, sob a 

responsabilidade da instituição formadora, cujo objetivo seja o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes compatíveis com o exercício profissional da 

Enfermagem, nos níveis médio e/ou superior de formação, desenvolvidas em 

laboratórios específicos e instituições de saúde. 

Na visão de Perrenoud (1999, p. 31), “as competências, ao mesmo tempo em 

que mobilizam a lembrança das experiências passadas, livram-se delas para sair da 

repetição, para inventar soluções parcialmente originais, podendo responde a 

questões presentes”. 

Ao preceptor de Enfermagem, segundo CNMRS (2012), Art. 3º, “compete 

realizar a supervisão direta dos residentes em campo prático, vinculado à insituição 

formadora, com titulação mínima de especialista”. 

Segundo Botti (2007, p. 364), “a palavra preceptor vem do latim praecipio, que 

significa ‘mandar com império aos que lhe são inferiores’. Mais tarde, passou a ser 

identificado como alguém que educa, orienta, supervisiona”. Botti (2007) ainda 

revela que o preceptor tem a função de estreitar o caminho entre a prática e a teoria. 

Os recém-graduados chegam às instituições de ensino com conhecimentos e 

habilidades adquiridas no processo de formação inicial. 

O preceptor está inserido no processo da formação contínua para o 

desenvolvimento profissional dos Residentes em Enfermagem. Este faz parte do 

corpo técnico-profissional e deve ter capacidade de integrar conceitos e valores de 

pesquisa e treinamento em serviço, contribuindo na formação profissional e no 

desenvolvimento de competências e habilidades. 

Assim, é necessário que o preceptor esteja envolvido e disposto a participar 

do processo de ensino e de aprendizagem, compartilhando experiências e 

desenvolvendo um relacionamento dinâmico e de respeito mútuo.
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Inicialmente, a motivação por de tal temática surgiu, diante da prática como 

preceptora de uma Residência em Enfermagem do curso em Terapia Intensiva onde 

são desenvolvidas atividades inerentes ao ser preceptor.  

Visando maior entendimento da temática, foi realizada uma pesquisa na 

literatura científica nacional e internacional existente acerca da temática proposta, e, 

assim, foi elaborada a seguinte estratégia de busca processada na Biblioteca Virtual 

em Saúde e Scielo através dos descritores: (mh: “preceptoria” or “enfermagem” or 

“formação profissional em saúde” or “preceptoria” or “enfermagem”) (mh: “formação 

profissional em saúde” and “preceptoria” and “enfermagem”). 

Dessa forma, foram encontrados 467 artigos, porém, a partir da análise mais 

minuciosa e usando cortes temporais (como artigos completos, entre 2010 – 2016, 

escritos em língua portuguesa, espanhol, inglês), restaram 34 artigos para leitura 

completa. A partir desse momento, foi realizada uma leitura rigorosa a fim de obter 

ideias centrais sobre a temática com autores diversos.  

Posteriormente, enquanto preceptora, senti a dificuldade em atuar 

efetivamente na transformação da prática dos Residentes em Enfermagem, pois não 

dominava técnicas e formas de abordagem na construção dessa prática de ensino e 

aprendizagem no campo. 

A inquietação se efetivou diante da busca pela definição do ser preceptor e da 

sua fundamental participação na formação dos residentes. O preceptor 

profissionalmente capacitado deverá disponibilizar estratégias de ensino e criar 

situações de aprendizagem no contexto da prática profissional e da vivência dos 

residentes. 

A relevância deste tema surge diante da expectativa de proporcionar ao 

residente de enfermagem uma formação que lhe permita ser um profissional 

competente tanto na dimensão prática quanto na dimensão de científica, 

qualificando-o para atuar como enfermeiro habilitado em terapias intensivas. Outro 

ator de relevância é a ausência de estudos sobre a especificidade deste tema, tendo 

em vista que a Residência em Enfermagem é uma temática inovadora e 

transformadora de realidade prática.  

Durante minha vivência como preceptora, surgiu, então, o questionamento 

sobre como identificar o papel formativo do preceptor enquanto profissional que atua 

nas atividades práticas na Unidade de Terapia Intensiva. Essa intencionalidade de
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 pesquisa ficou mais nítida durante as minhas atividades desenvolvidas em campo 

com os residentes. 

O enfermeiro preceptor assume um papel ímpar e relevante no processo de 

ensino e, como mediador na construção de conhecimentos e de práticas por esse 

motivo, o preceptor precisa desenvolver competências para exercer essa função de 

grande responsabilidade de modo a atender as demandas e as exigências do 

mercado. 

O enfermeiro preceptor contribui de maneira significativa no processo de 

formação do residente. Embora não pertença à academia, ele desempenha uma 

função importante na socialização e no desempenho do futuro profissional durante o 

processo formativo, estimulando seu desenvolvimento profissional de forma 

integrada e sistêmica (TAVARES, 2011). 

O preceptor deve ter conhecimento e habilidade para criar e aproveitar as 

diferentes situações de aprendizagem que se definem no contexto da prática. É 

importante que tenha sensibilidade e bom senso, porque, muitas vezes, os 

residentes questionam sua prática, e, nesse caso, será necessária uma reflexão 

sobre seus atos. Esse processo instiga uma busca constante de atualização teórica, 

para, assim, responder de forma adequada os questionamentos dos residentes 

(BARROS, 2010). 

A preceptoria no processo de aprendizagem precisa desenvolver habilidades 

tais como: sensibilidade, capacidade de diálogo, interpretação, paciência e reflexão 

sobre atividades desenvolvidas. 

O que importa é que cada preceptor, cada residente, cada pessoa, no 

contexto educacional, possa perceber que o conhecimento envolve uma forma de 

entendimento e de compreensão da realidade (BERNADENELLI, 2003). 

 

1.1 Problema 

 

O problema dessa pesquisa foi definido a partir da minha dificuldade de atuar 

no campo da prática enquanto preceptora, na formação dos residentes de 

enfermagem em Terapia Intensiva. Nesse contexto, identifiquei a necessidade de 

conhecer as técnicas didático-pedagógicas que poderão facilitar a prática da 

preceptoria de modo a qualificar a formação dos residentes, transformando, assim, o 

saber e o agir no cuidado e no cuidar em enfermagem.
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1.2 Perguntas norteadoras 

 

Considerando que o preceptor de enfermagem na Unidade de Terapia 

Intensiva é o foco da presente pesquisa, as perguntas norteadoras são: Quais as 

competências do preceptor em enfermagem enquanto profissional formador na 

Residência em Terapia Intensiva? Como ele se reconhece enquanto agente de 

formação? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar as competências do preceptor para a prática formativa do profissional 

enfermeiro que atua na Residência em Terapia Intensiva. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

� Descrever o perfil sócio-demográfico dos preceptores em enfermagem 

participantes; 

� Descrever e discutir as competências da prática da preceptoria em 

enfermagem na Terapia Intensiva; 

� Analisar a percepção dos preceptores como agentes de formação dos 

residentes em Terapia Intensiva. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Trajetória histórica da Residência em Enfermagem no Brasil 

 

No Brasil, existem duas modalidades de ensino de pós-graduação: a stricto 

sensu e a lato sensu. Enquanto a primeira tem como objetivo formar professores e 

pesquisadores, podendo ser dividida em Mestrado e Doutorado, a segunda tem 

contribuído para a formação de profissionais para assistência, gestão e ensino e 

divide-se em Especialização, Aperfeiçoamento e Residência (FARJADO, 2010, p. 

24). 

Residência é definida como uma modalidade de ensino da pós-graduação, 

porém, a palavra Residência possui diversos sentidos. Nos dicionários da Língua 

Portuguesa, entre outras definições, encontra-se casa ou lugar onde se reside, no 

sentido de moradia (MICHAELIS, 1998; LUFT, 2000). 

A origem da modalidade de ensino denominada Residência está ligada ao 

significado de moradia, pois, historicamente, um dos requisitos básicos aos 

candidatos desse tipo de curso era o de residir na instituição onde se desenvolvia o 

programa de educação em serviço, e os alunos deveriam estar à disposição do 

hospital em tempo integral (SILVEIRA, 2005). 

O termo “residência” surgiu na área médica e foi criado em 1889 por William 

Stewart Halsted, no Departamento de Cirurgia da Universidade Johns Hopkins. 

Neste modelo, a capacitação médica era reconhecida com uma forma mais eficaz de 

aperfeiçoamento e especialização (BARBOSA, 2003).  

Os cursos no formato de Residência em Enfermagem são oferecidos no Brasil 

desde a década de 1970. Esses cursos têm sido, ao longo dos anos, objeto de 

discussão e interesse de organizações de saúde, IES, associação de classes da 

ABEn e COFEN devido à necessidade de assegurar a formação de especialistas 

que atendam as necessidades de saúde local, regional e nacional (SILVA, 2012). 

Em 1973, a Escola de Enfermagem da UFBA elaborou o 1º Curso de 

Especialização no formato de Residência em Enfermagem (ALMEIDA, 1973). 

Diante do aumento acelerado da Residência em Enfermagem no Brasil, em 

1978, a ABEn, junto com a Comissão de Educação, realizou um Seminário sob 

Residência, que é considerado um marco sobre as discussões acerca da
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 especialização. Esse momento foi motivado pela inesistência de legislação e 

normas regulamentadoras para essa modalidade de ensino (SILVA, 2012). 

Ao término do Seminário, foram elaboradas recomendações às instituições de 

ensino e assistenciais, à ABEn e Instituições educacionais de Enfermagem, às 

Instituições que desenvolviam ou pretendiam desenvolver o Curso e aos Órgãos de 

credenciamento da Residência (SILVA, 2012). 

Nessa expectativa, fica nítida a importância da formação no modelo de 

residência, onde o profissional desenvolverá habilidades teóricas e práticas no 

campo, a fim de se tornar um profissional capacitado e com habilidades específicas.  

Segundo Silva (2012, p. 37), 

 
considerando a ausência de um consenso sobre a Residência em 
Enfermagem, foi recomendado às instituições de ensino e assistenciais: que 
a conceituassem como uma modalidade de ensino de pós-graduação, em 
nível de especialização, para enfermeiras habilitadas segundo o parecer 
163/72 CFE; que o curso fosse eminentemente prático, respeitando os 
vários níveis de prevenção; que integrasse a assistência, a gerência, o 
ensino e a pesquisa e que as atividades fossem desenvolvidas em tempo 
integral com supervisão contínua. 

 

Com a expansão dos cursos de Residência e a falta de regulamentação para 

essa formação, a ABEn, através da sua Comissão Permanente de Educação da 

ABEn – Nacional, realizou, em 1994, durante o Encontro de Enfermagem do 

Nordeste, em Salvador-Bahia, uma oficina de trabalho intitulada Residência em 

Enfermagem no Brasil para dar continuidade às discussões sobre a residência, 

considerando a análise das experiências concebidas como residência, e a 

identificação das consequências dessa modalidade de formação, na organização 

dos serviços, no mercado de trabalho e na qualidade da assistência (SILVA, 2012).  

A escolha pelo formato de residência implica em oferecer um perfil de 

formação mais aprofundada em atendimento a situações agudas e graves, em 

melhor qualificação, tanto na assistência direta ao doente, quanto no manuseio de 

aparelhagem eletrônica, ou outros recursos mais sofisticados, aplicados, 

modernamente, na área de saúde, por apresentar estrutura basicamente 

fundamentada na enfermagem médico-cirúrgica, levando o profissional a uma 

especialização clínica, com visão administrativa (ALMEIDA, 1975). 

Nesse contexto, por ser um curso de dedicação exclusiva, com expectativa, 

voltada, continuamente, para a área em estudo, é possível oferecer recursos e 
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meios para que o aluno se sinta envolvido no programa; por oferecer trocas de  

experiências contínuas entre professores e profissionais da área, com indivíduos que 

procuram resposta para suas dúvidas e trazem uma bagagem pessoal de 

conhecimentos a serem completados (ALMEIDA, 1975). 

Ainda nesse discurso, atende melhor a uma formação prática de atuação 

efetiva junto ao doente, ao tempo em que o aluno recebe uma orientação teórico-

planejada, e já existe uma experiência positiva e largamente realizada na área 

médica, oferecendo um modelo que despertou a elaboração de um plano 

semelhante no campo da enfermagem (ALMEIDA, 1975). 

O objetivo da formação no modelo de Residência é capacitar o residente a 

desempenhar com bom discernimento e pronta iniciativa as funções administrativas 

a que se destina; desenvolver as funções assistenciais mais qualificadas e 

diferenciadas de que necessite o paciente grave na área de enfermagem; descobrir 

e desenvolver o seu potencial de qualidade didática; atualizar-se frequentemente 

através de estudos autodirigidos e por meio de cursos sistemáticos; desenvolver o 

interesse e habilidade para trabalhos de pesquisa (ALMEIDA, 1975). 

Com base em Almeida (1975) e Silva (2012), o objetivo da formação no 

modelo da Residência é qualificar os residentes para atuação na vida profissional 

com critérios éticos, didáticos, desenvolvimento de habilidades assistenciais e de 

pesquisa. 

As Residências em enfermagem são regidas por várias leis, decretos e 

portarias, e, apesar de quatro décadas de existência, possuem muitas lacunas 

quanto às regulamentações. Entre a vasta legislação, destaca-se o Projeto de Lei 

2264/96, do Deputado Paulo Rocha (PT / Pará), ainda hoje em tramitação no 

Congresso Nacional, que institui a Residência como Pós-Graduação “Lato sensu” e 

dá outras providências (SILVA, 2012, p. 42). 

Esse Projeto de Lei foi submetido ao CNS, em 06/03/97, e obteve parecer 

favorável e foi emitido à assessora parlamentar do COFEn, Doranilde Barbosa. 

Foram realizadas apenas duas modificações no texto original: no artigo 4º, 

estabelecendo a duração mínima de um ano e correspondendo a uma carga horária 

de 1.900 horas; e no artigo 8º, acrescentando que o benefício de alojamento só seria 

concedido para os residentes que não morassem no mesmo município onde o curso 

seria oferecido (BARROS, 2000)
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O COFEN instituiu a Resolução nº 259/2001 que estabeleceu os padrões mínimos 

para o registro de Residência em Enfermagem, e, após última atualização, a 

Resolução nº459/2014 definiu conceder o registro de Especialista na Modalidade de 

Residência em Enfermagem aos profissionais Enfermeiros, inscritos nos Conselhos 

Regionais, egressos de Programas de Residência Multiprofissional e Programas de 

Residência em Área Profissional da Saúde que tenham autorização de 

funcionamento ou reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC), através da 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde 

(CNRMS) (BRASIL, 2014). 

 Para efeitos da Resolução citada, foi considerada a denominação Residência 

em Enfermagem para os Programas de Residência Multiprofissional e para os 

Programas de Residência em Área Profissional da Saúde que abranjam a profissão 

Enfermagem, caracterizada por desenvolvimento das competências técnico-

científicas e éticas (BRASIL, 2014). 

Os Programas de Residência em Enfermagem deverão obedecer às 

disposições legais e normativas complementares interministeriais expedidas pelo 

MEC e pelo Ministério da Saúde, deverão abranger áreas de Conhecimento da 

Enfermagem, atendendo às necessidades das populações, as áreas de prioridades 

definidas pela CNRMS e o perfil epidemiológico de cada região brasileira (BRASIL, 

2014) 

Com a criação da Residência em Enfermagem, a qualidade assistencial da 

enfermagem no hospital passou a ser um marco. A presença dos residentes também 

foi um fator significativo, uma vez que passou a contribuir e incentivar os processos 

reflexivos que geram mudanças nos comportamentos e na prática profissional no 

campo de trabalho.  

A prática profissional tem sido trabalhada por meio da vivência em serviço. É 

nesse processo que os conhecimentos teóricos adquiridos se combinam e se 

entrelaçam com a experiência clínica que define o encantamento da preceptoria. 
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3.2 Legislação da Residência em Enfermagem e Preceptoria 

 

Em fevereiro de 2005, foi publicada a Medida Provisória nº 238/2005, uma 

etapa para garantir a regulamentação da Residência em Área da Saúde para as 

demais profissões da Saúde independente da categoria médica (BRASIL, 2005).  

Em junho do mesmo ano, essa Medida Provisória foi convertida na Lei nº 

11.129, que instituiu a Residência em Área Profissional da Saúde, definida como 

modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, destinada, em seu artigo 13, às 

outras categorias profissionais que integram a área de Saúde, excetuando-se a 

médica (BRASIL, 2005).  

No artigo 14 dessa Lei, lê-se: “fica criada, no âmbito do Ministério da 

Educação, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – 

CNRMS, cuja organização e funcionamento serão disciplinados em ato conjunto dos 

Ministros do Estado da Educação e da Saúde” (BRASIL, 2005). 

Em novembro de 2005, foi publicada a Portaria Interministerial nº 2.117, do 

Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, instituindo a Residência 

Multiprofissional em Saúde e, assim, garantindo o desenvolvimento de programas de 

Residência destinados conjuntamente às categorias profissionais que integram a 

área da Saúde, com exceção da médica (BRASIL, 2005) 

Considerando a Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, que instituiu a 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde no âmbito do 

Ministério da Educação, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 

Saúde - CNRMS, no uso de suas atribuições descritas na Portaria Interministerial nº 

1.320, de 11 de novembro de 2010; considerando a Portaria Interministerial nº 1.077, 

de 12 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Residência Multiprofissional e em 

Área Profissional da Saúde, e instituiu o Programa Nacional de Bolsas para 

Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde e a Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, resolve: Os Programas de 

Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde serão orientados pelos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, a partir das necessidades 

e realidades locais e regionais (BRASIL, 2005).  

Com base na legislação, a Residência na Área Profissional de saúde precisa 

atender ao perfil sócio demográfico da região para atender as demandas
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 necessárias à população e preparar o profissional residente para atuar de forma 

eficaz, precisa, e com habilidades técnico-científicas (BRASIL, 2005).  

Os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da 

Saúde constituem modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu destinada às 

profissões da saúde, excetuada a médica, sob a forma de curso de especialização, 

caracterizado por ensino em serviço, com carga horária de 60 (sessenta) horas 

semanais, duração mínima de 02 (dois) anos e em regime de dedicação exclusiva. 

Abrange as seguintes profissões: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, 

Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional (BRASIL, 

2012). 

Segundo a Portaria Interministerial nº 1.320, de 11 de Novembro de 2010, a 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) é um órgão 

colegiado de deliberação criado pela Lei nº 11.129 de 30 de Junho de 2005, que tem 

por finalidade atuar na formulação e execução do controle dos Programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional de Saúde no âmbito 

do Ministério da Educação (BRASIL, 2010). 

O estabelecimento de financiamento regular para os Programas de 

Residências Multiprofissionais de Saúde no Brasil e o investimento na sua 

potencialidade pedagógica e política têm por objetivo possibilitar tanto a formação de 

profissionais quanto contribuir com a mudança do desenho técnico-assistencial do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2006). 

Ainda conforme a Portaria interministerial nº 45, de 12 de janeiro de 2007, Art. 

2º: 

Os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em 
Área Profissional da Saúde serão orientados pelos princípios e diretrizes do 
SUS e organizada segundo a lógica de redes de atenção à saúde e gestão 
do SUS; contemplar as prioridades loco-regionais de saúde, respeitadas as 
especificidades de formação das diferentes áreas profissionais da saúde 
envolvidas. 

 

Segundo a Resolução de 13 de Abril de 2012, em seu Art. 5º: 

 
As instituições que oferecerem Programas de Residência Multiprofissional e 
em Área Profissional da Saúde serão responsáveis pela organização do 
Projeto Pedagógico - PP dos respectivos programas de pós-graduação, em 
consonância com a legislação vigente e, será orientado pelo 



17 

 

 

desenvolvimento do núcleo específico dos saberes e práticas inerentes a 
cada profissão, em determinado campo de conhecimento. 

 

Ainda na Resolução de 13 de Abril de 2012, o Art. 5º 

 
descreve que as atividades teóricas, práticas e teórico-práticas de um 
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde devem ser organizadas 
por: um eixo integrador transversal de saberes, comum a todas as 
profissões envolvidas, como base para a consolidação do processo de 
formação em equipe multiprofissional e interdisciplinar;um ou mais eixos 
integradores para a(s) área(s) de concentração constituinte(s) do Programa; 
eixos correspondentes aos núcleos de saberes de cada profissão, de forma 
a preservar a identidade profissional. 
 

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde deve ser orientado por 

estratégias pedagógicas capazes de utilizar e promover cenários de aprendizagem 

configurados em itinerário de linhas de cuidado nas redes de atenção à saúde, 

adotando metodologias e dispositivos da gestão da clínica ampliada, de modo a 

garantir a formação fundamentada na atenção integral, multiprofissional e 

interdisciplinar (BRASIL, 2012). 

A Resolução nº 017/2013 descreve que a função de preceptor caracteriza-se 

por supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos residentes nos 

serviços de saúde onde se desenvolve o programa, exercida por profissional 

vinculado à instituição formadora ou executora, com formação mínima de 

especialista. O preceptor deverá, necessariamente, ser da mesma área profissional 

do residente sob sua supervisão, estando presente no cenário de prática (BRASIL, 

2013). 

 A supervisão de preceptor de mesma área profissional não se aplica a 

programas, áreas de concentração ou estágios voltados às atividades que podem 

ser desempenhadas por quaisquer profissionais da saúde habilitados na área de 

atuação específica, como, por exemplo, gestão, saúde do trabalhador, vigilância 

epidemiológica, ambiental ou sanitária, entre outras (BRASIL, 2013). 

Conforme a legislação vigente, pode-se notar que o Programa de Residência 

busca, no âmbito da preceptoria, disponibilizar profissionais habilitados no campo 

prático para formação dos residentes.  

 As competências do preceptor estão descritas no artigo 14, da Resolução 

CNRMS nº 2, de 13 de abril de 2012, o qual dispõe que o preceptor deve exercer a 

função de orientador durante as atividades práticas; elaborar com suporte da tutoria 

um plano de atividades teóricas e práticas, construção da escala de férias e
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 plantões; facilitar a interação entre residentes e equipe de saúde que estejam em 

atuação no campo prático; estimular que o residente participe de atividades de 

pesquisa, projetos de intervenção voltados para o desenvolvimento dos serviços de 

saúde e qualificação assistencial; elaborar relatórios periódicos com os residentes; 

participar e sugerir implementações dentro do Programa de Residência; orientar e 

avaliar os trabalhos de conclusão do programa de Residência. 

A Resolução da CNRMS trata das competências da preceptoria enquanto 

responsabilidade profissional e enquanto atuação prática. Cabe destacar que o 

termo competência, na presente pesquisa, está ancorado na visão de Perrenoud 

(2000, p. 72) que descreve que 

 
de um lado, uma compreensão e um certo domínio dos fatores e dos 
mecanismos sociológicos, didáticos e psicológicos em jogo no surgimento e 
na manutenção do desejo de saber e da decisão de apreender; de outro 
lado, habilidades no campo da transposição didática, das situações, das 
competências, do trabalho sobre a transferência dos conhecimentos, todos 
esses recursos para auxiliar os alunos a conceberem as práticas sociais 
para as quais são preparados e o papel dos saberes que as tornam 
possíveis. 

 

3.3 Competências do preceptor de enfermagem  

 

O termo Competência, no âmbito do trabalho, surgiu na década de 60 nos 

Estados Unidos da América (EUA), porém, com as mudanças trabalhistas, houve 

maior preocupação com as certificações das competências pela Organização 

Internacional do Trabalho (IOT).  

Segundo Zarafian (2003, p. 137), 

 
competência é a tomada de iniciativa e responsabilidade do indivíduo em 
situações profissionais com as quais ele se confronta. É uma inteligência 
prática das situações, que se apoiam em conhecimentos adquiridos e os 
transformam à medida que a diversidade das situações aumenta. É a 
faculdade de mobilizar redes de atores em volta das mesmas situações, de 
compartilhar desafios, de assumir áreas de responsabilidade.  

 

Conforme Perrenoud (2000, p. 3), 

 
a definição de competência é a capacidade de agir eficazmente em um 
determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-
se a eles. Para enfrentar uma situação da melhor maneira possível, deve-
se, via de regra, pôr em ação e em sinergia vários recursos cognitivos 
complementares, entre os quais estão os conhecimentos
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A competência, ao mesmo tempo que mobiliza a lembrança das experiências 

passadas, livra-se delas para sair da repetição, para inventar soluções [...]. A ação 

competente é uma “invenção bem temperada”, uma variação sobre temas 

parcialmente conhecidos, uma maneira de reinvestir o já vivenciado, o já visto, o já 

entendido [...]. As situações se tornam familiar o bastante para que o sujeito não se 

sinta totalmente desprovido (PERRENOUD, 1999, p. 31). 

Perrenoud (2000, p. 25) esclarece que: 

 
competência com uma certa complexidade envolve diversos esquemas de 
percepção, pensamento, avaliação e ação, que suportam inferências, 
antecipações, transposições analógicas, generalizações, apreciação de 
probabilidades, estabelecimento de um diagnóstico a partir de um conjunto 
de índices, busca das informações pertinentes, formação de uma decisão, 
entre outros. 

 

Diante do discurso de Perrenoud (2000), nota-se que a competência é algo 

bastante complexo, porém, deve ser desenvolvido a fim de transformar práticas. No 

contexto da preceptoria, este profissional deve estar habilitado a desenvolver 

estratégias de aprendizagem junto aos residentes a fim de qualificá-los para o 

mercado de trabalho.  

Neste contexto ainda, o preceptor em enfermagem deve possuir um preparo 

didático e pedagógico para desenvolver a atividade formativa do residente em 

campo prático. Em sua maioria, os residentes em enfermagem são profissionais 

recém-graduados com vários medos, inseguranças, e com conhecimento técnico e 

científico ainda um pouco limitado para atuação, até porque a Unidade de Cuidados 

Intensivos é uma área específica que disponibiliza pacientes críticos com riscos 

iminentes.  

Perrenoud (1999) agrupou as competências em dez grandes famílias, que 

foram reconhecidas como essenciais e importantes na formação contínua dos 

professores. O quadro a seguir descreve essas competências.
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Quadro 1 - Dez competências para ensinar. 
1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 
2. Administrar a progressão das aprendizagens; 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 
4. Envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho; 

5. Trabalhar em equipe; 
6. Participar da administração da escola; 
7. Informar e envolver os pais; 

8. Utilizar novas tecnologias; 
9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 
10. Administrar sua própria formação contínua. 

Fonte: Adaptado de Perrenoud (2000). 
 

A partir da análise das competências trazidas por Perrenoud (1999), nota-se a 

direção do processo de ensino aprendizagem na formação contínua, principalmente 

quando se defronta com o ensino em campo prático que se afasta do modelo 

tradicional da sala de aula.  

No âmbito educacional, o conceito de competência assume um papel central 

a partir da Lei nº 9394/96, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional (LDB), 

em que a competência profissional é desenvolvida a partir da capacidade de 

mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimento e habilidades, que 

formam o tripé da competência no âmbito do trabalho (BRASIL, 1999). 

Trabalhar competências é uma missão desafiadora tendo em vista que não 

está disponível um curso de formação contínua de preceptores da área de saúde, 

excetuada a área médica. 

Conforme Cunha (2008) a competência é a somatória do que a pessoa 

assimilou de conhecimento e suas vivências.  

Segundo Correia (2012) e Benito (2010), as competências em enfermagem 

estão voltadas para as atividades de gestão e liderança, incluindo a comunicação, 

desenvolvimento de habilidades e atitudes no ambiente de atividades práticas. 

Segundo Cunha (2008) competência é definida a partir  deum saber agir 

responsável e reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir cohecimentos, 

recursos, habilidades, que agreguem valor econômico á organização e valor social 

ao indivíduo. 

Assim com no Projeto de Competências Coren-SP (2008) que descreve as 

principais competências do profissional Enfermeiro que são: Liderança, 

Comunicação, Tomada de decisão, Negociação, Trabalho em equipe,
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 Relacionamento interpessoal, Flexibilidade, Empreendedorismo, Criatividade, Visão 

Sistêmica e Planejamento e Organização. 

Nesse contexto a liderança atende a ações de desenvolvimento e capacitação 

de pessoas de forma a atingir objetivos, assim como a competência da comunicação 

atende a capacitação de processar a interação interpessoal para o compatilhamento 

de informações (COREN,2008). 

Ainda nas competências do enfermeiros temos a tomada de decisão onde é 

necessário desenvolver um processo de soluções de situações que ocorrem no dia a 

dia, no caso da negociação é o direcionamento dos profissionais no processo de 

resolução através do conhecimento técnico científico e da comunicação eficaz 

(COREN, 2008).  

No aspecto das competências do trabalho em equipe, relacionamento 

interpessoal e flexibilidade se desenvolve habilidades de interação entre pessoas, 

com objetivos de alcançar objetivos, se adpatar e ser flexível e receptivo as 

sugestões e críticas no contexto de equipe (COREN, 2008). 

Finalizando com as competências do empreendedorismo, criatividade, visão 

sistêmica e planejamento e organização que desenvolve habilidades de gerir e 

aproveitar oportunidades de negócios, capacidade de desenvolver idéias 

inovadoras, capacidade de compreender a instituição em uma visão ampliada 

(COREN,2008).  

Segundo a ABEn (2014, p. 4), 

 
o curso de formação de preceptores circunda em três eixos: cuidado, 
educação e gestão do trabalho em saúde, integrando em sua organização a 
s seguintes temáticas: modelo de saúde e educação integral; modelos de 
gestão; planejamento educacional; motivação e liderança; gestão do tempo; 
gestão de pessoas e gerenciamento de conflitos; gestão de projetos; 
metodologias ativas de ensino aprendizagem; manejo de grupos; educação 
continuada e educação permanente; interdisciplinaridade na interação da 
arte com a educação e saúde; princípios de avaliação formativa e somativa 
e feedback.  

 

No aspecto de formação dos preceptores de enfermagem, tendo em vista a 

complexidade da atuação em campo prático, principalmente quando se trata de uma 

Unidade de Cuidados Intensivos, os eixos de educação, gestão de trabalho e 

assistência à saúde se adequam à realidade necessária de desenvolvimento 

didático-pedagógico para qualificação e desenvolvimento do profissional preceptor e, 

consequentemente, a transformação da realidade prática.
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3.3.1 Competências do preceptor de enfermagem na Residência em Terapia 
Intensiva 
 

Na dimensão educativa, as competências do preceptor de enfermagem em 

Unidade de Cuidados Intensivos ultrapassa as competências do exercício 

profissional, tendo em vista a complexidade e criticidade do perfil do cliente a ser 

cuidado.  

Nesse aspecto, algumas competências são desenvolvidas pelo preceptor em 

enfermagem e devem ser desenvolvidas e acompanhadas a fim de que o residente 

possa se desenvolver no âmbito prático e científico. Descrevo, a seguir, algumas 

atividades que devem ser desenvolvidas pelo preceptor no campo prático, com base 

na descrição de atividades e competências da instituição utilizada como campo de 

pesquisa deste estudo. O texto na íntegra encontra-se no Anexo D com todas as 

atividades desenvolvidas pelo preceptor na UTI. 

No aspecto das competências desenvolvidas pelo preceptor no âmbito 

administrativo e de gestão, podemos citar: coordenar a passagem de plantão da 

equipe de enfermagem, que deve ser feita pelas residentes de enfermagem dos 

pacientes sob sua responsabilidade, utilizando o formulário específico como roteiro, 

e estimular a complementação pelo técnico de enfermagem escalado para os 

mesmos pacientes; realizar uma visita aos pacientes com os residentes de 

enfermagem com o objetivo de conferir as soluções em uso, funcionamento dos 

equipamentos, conferir notas de débito, escala geral do paciente, prontuários, 

identificar necessidades e estabelecer prioridades. 

Ainda no aspecto administrativo, é realizada a competência de supervisionar 

a realização de procedimentos técnicos como curativos, cateterismo vesical, 

passagem de sonda nasoenteral ou nasogástrica, aspiração, instalação de PVC, 

PAM, PIC, monitorização hemodinamicamente invasiva, diálise e outros; manter 

comunicação permanente com os coordenadores, informando as dificuldade 

encontradas; observar e cumprir rotinas estabelecidas pela unidade; realizar 

avaliação diária e mensal, e transmitir aos coordenadores, inclusive com relação às 

dificuldades; desenvolver espaços de discussão de casos clínicos e situações 

vivenciadas na prática; controlar a frequência e a pontualidade dos residentes em 

enfermagem e equipe e comunicar a coordenação.
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No aspecto das competências de supervisão e acompanhamento dos 

residentes, podemos citar: auxiliar o residente em enfermagem na elaboração do 

Plano de Cuidado Diário do paciente para 24 horas; conferir o aprazamento da 

prescrição médica realizada pelo residente de enfermagem, observando a 

possibilidade de interações medicamentosas, horários inconvenientes para o 

descanso dos pacientes, entre outros; supervisionar administração de medicamentos 

sobre os quais o residente de enfermagem não tenha conhecimento.  

Ainda em relação as competências de acompanhamento e supervisão dos 

residentes, é realizado o acompanhamento, juntamente com o residente de 

enfermagem, da visita nos horários que a psicóloga não estiver, prestando 

informações aos acompanhantes; comunicar, juntamente com o residente em 

enfermagem, de imediato ao plantonista as alterações identificadas nos pacientes; 

supervisionar o residente na organização de materiais e medicamentos para os 

procedimentos médicos eletivos e de urgência; acionar, juntamente com o residente, 

quando necessário, a presença do médico especialista ou assistente. 

Ainda no contexto das competências desenvolvidas pela preceptoria, pode-se 

citar a orientação e supervisão da evolução de enfermagem conforme padrão 

estabelecido, observando, especialmente, o registro de procedimentos realizados, 

intercorrências, uso de gases e equipamentos; supervisionar os residentes nas 

tarefas mais complexas; assegurar juntamente com o residente a realização dos 

exames diagnósticos solicitados; observar a prática das medidas de prevenção e 

controle de infecção hospitalar pelos residentes; auxiliar, juntamente com o 

residente, os procedimentos médicos; desenvolver com os residentes a 

interdisciplinaridade; orientar quanto à importância de finalizar as tarefas propostas.  

 Dentre as competências desenvolvidas no campo prático, o preceptor deve 

criar estratégias de desenvolvimento do residente em enfermagem, tendo como 

meta o desenvolvimento profissional, através do seu acervo de conhecimento e 

habilidades construído na trajetória profissional; buscar trocas de experiências com 

os residentes; dominar os princípios que orientam os novos enfermeiros.  

O preceptor deve estar sempre próximo, auxiliando nas dúvidas, incentivando 

a teoria e a prática. Este é o elo, pois estimula e direciona o residente na busca de 

soluções de problemas. 
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Nesse aspecto, o preceptor deve estar apto a desenvolver essas 

competências tão complexas junto aos residentes. Nesta visão, fica mais nítida a 

necessidade de conhecimento e habilidades didático-pedagógicas como estratégias 

de ensino no campo prático e de desenvolvimento e qualificação do residente em 

enfermagem. 

 

3.4 Papel formativo do preceptor de enfermagem 

 

A integração ensino-serviço surge com o propósito de envolver a escola e o 

trabalho em saúde, relacionado aos processos saúde-doença, aliando a formação 

numa dimensão técnica e política (MALTA, 2009). 

A aprendizagem, através de troca de conhecimentos e experiências, favorece 

a relação entre os residentes e o preceptor. Logo, essa relação favorece a 

construção de saberes, competências e habilidades profissionais. 

Segundo Botti (2007, p. 366), “o preceptor, em linguagem biomédica significa 

aquele que orienta, que oferece suporte, que ensina e compartilha experiência para 

garantir uma melhor competência do profissional”.  

Segundo Berardinelli (2003, p. 6), 

 
através da etimologia, Bueno (1988, p. 187), que conceitua o preceptor 
como: quem ensina, educa, instrui, mentor, professor, mestre, guia 
intelectual. Segundo Mendes (1966, p. 347), o termo era utilizado para 
designar uma pessoa que: era incumbida da educação e instrução de um 
menor filho, família, ou filhos de pais abastados e nobres, tratando-se de um 
príncipe. 

 

Conforme Botti (2007), o preceptor detém dos conhecimentos teóricos, 

didáticos, políticos e estimula os residentes a desenvolver senso crítico experiência, 

discernimento e interligar a teoria com a prática.  

Segundo Laranjeira (2006, p. 22), 

 
A preceptoria em enfermagem é uma práxis desempenhada pelos 
enfermeiros nos serviços de saúde. O preceptor acompanha, supervisiona, 
coordena, ensina, aprende com os residentes no cotidiano do trabalho e 
auxilia na assistência adequada aos indivíduos que procuram os serviços de 
saúde. 

 

Conforme Laranjeira (2006, p. 21) “Como modelo de prática assistencial para 

o residente em enfermagem, o preceptor é um profissional que ensina, sustenta
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emocionalmente, visando facilitar o processo de socialização e aproximação do 

estudante ao seu novo papel”.  

Com base na análise de Laranjeira (2006) e Botti (2007), o preceptor 

desenvolve uma atividade de formação contínua e de construção que disponibilizará 

ao residente uma mudança e desenvolvimento de estratégias de aprendizagem. 

Tendo em vista o perfil de paciente Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a 

preocupação é crucial, tendo em vista a dinamicidade, em virtude do estado grave 

dos pacientes internados. Isto exige dos profissionais de enfermagem o 

desenvolvimento de atividades assistenciais complexas (BALSANELLI, 2015). 

O preceptor detém de dois compromissos: desenvolvimento da consciência 

crítica por meio da “autonomia do pensar”, aspecto que diz respeito ao desafio de 

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

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

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

de atuação (TEMPSKI, 2012). 

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

uma atitude educativa no trabalho, envolvendo comunicação, compartilhamento de 

ideais, trabalho em equipe e a integralidade do cuidado. 

Ainda conforme Ribeiro (2013, p. 162) 

 
O preceptor é o profissional que participa do processo de formação em 
saúde ao articular a prática ao conhecimento Científico. Ele precisa dominar 
a prática clínica, bem como os aspectos pedagógicos relacionados a ela, 
transformando o cenário profissional em ambiente educacional. 

 

Segundo Tavares (2011), apesar de o preceptor não ser um profissional da 

academia, ele é respeitado como o profissional essencial para a formação do 

enfermeiro, e o auxilia na melhoria de sua competência clínica.  

O preceptor atua como mediador no processo de aprendizagem e, para isso, 

precisa mobilizar saberes e estratégias que lhe permitam conduzir tal processo, pois 

não basta dominar o conhecimento especializado do conteúdo ou uma prática, é 

preciso saber ensinar de forma a ser compreendido (RIBEIRO, 2013). 

Nesse contexto, é possível descrever e definir o quanto o papel formativo do 

preceptor é importante e fundamental na formação dos residentes. O ato de ensinar 

em campo prático requer domínio, conhecimento e prática, porém, necessita 

também de metodologias de ensino no campo. As formas de aprendizagem de cada
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residente são individuais, por isso, o preceptor precisa dominar as técnicas de 

ensino e aprendizagem.  

Segundo Berardinelli (2003, p. 44), 

 
O profissional estará mais apto a desenvolver o seu papel com educador em 
saúde quanto maior for sua bagagem de conhecimento teórico e de 
experiência, além do domínio de habilidades pedagógicas para 
operacionalizar o ensino. Essa responsabilidade educativa permeia todas as 
atividades do Preceptor de Enfermagem como ao longo do exercício 
profissional, funções administrativas e prestação de cuidados [...]. 

 

Educador é o profissional que se dedica à atividade de, intencionalmente, 

criar condições de desenvolvimento de condutas desejáveis, seja do ponto de vista 

do indivíduo, seja do ponto de vista do grupamento humano (LUCKESI, 1984, p. 24). 

O Preceptor de Enfermagem precisa conhecer estratégias compatíveis, 

recorrendo a mecanismos, métodos e procedimentos de comunicação que 

favoreçam a aprendizagem e a reflexão contínua na prática cotidiana. 

Nessa percepção, a abordagem educativa para construção do conhecimento 

dos Residentes de Enfermagem está diretamente relacionada à visão de mundo de 

cada preceptor, às condições de trabalho existentes na instituição, à importância que 

se atribui ao curso de residência e à posição que cada ator ocupa no cotidiano 

profissional.  

Conforme Berardinelli (2003, p. 47), 

 
Nesse sentido, com requisito fundamental ao êxito do trabalho educativo do 
enfermeiro preceptor, o saber lidar com os diversos papéis e funções e até 
criar estratégias para essa prática que envolve um movimento dinâmico, 
cotidiano, entre o pensar e o fazer, assim como o fazer e o transmitir, 
simultaneamente.  

 

Como requisitos para prática pedagógica de qualidade na orientação da 

preceptoria, os enfermeiros precisam não só gostar desse tipo de atividade, mas 

também de preparo técnico-pedagógico e experiência, além de condições 

apropriadas de trabalho para poder relacionar a teoria e prática e auxiliar no 

processo de ensino e para aprendizagem do Residente de Enfermagem.  

A dimensão prática educativa em saúde envolve um processo que objetiva 

capacitar indivíduos e grupos para que estes assumam o autocuidado ou ajudem a 

superar dificuldades eventuais ou permanentes, tendo em vista garantir as melhores 

condições para que se possa viver de forma saudável (BERARDINELLI, 2003).
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A educação pode ser classificada como formal, não formal e informal. A 

educação formal acontece nas salas de aula, a educação informal é a educação dos 

pais, sem intencionalidade e a educação não formal é a educação do mundo com 

intencionalidade.  

Segundo Berardinelli (2003, p. 15), “o ensino formal ou não formal pode 

ocorrer em sala de aula ou no campo prático mediante a observação, pelo residente, 

do fazer pelo mais experiente ou nas demonstrações feitas pela preceptora”. 

Educar não é uma tarefa muito simples, esta exige, além de conhecimento 

técnico-científico, ser crítico, reflexivo e ter preparo didático pedagógico, além de ser 

um processo gradativo e dinâmico.  

A educação não formal possui intencionalidade e proposta, é construída 

coletivamente e capacita os indivíduos, e é adquirida (GOHN, 2010). 

A educação não formal é toda atividade organizada, sistemática, educativa, 

realizada fora do marco do sistema oficial, para facilitar determinados tipos de 

aprendizagem para subgupos específicos da população, tanto adultos quanto 

crianças (TRILLA, 2008, p. 33). 

Segundo Trilla (2008, p. 41), 

 
na realidade, na educação não formal, cabe o uso de qualquer metodologia 
educacional, até mesmo aquelas que são mais usuais na instituição escolar. 
O que ocorre é que a educação não formal, por situar-se fora do sistema de 
ensino regrado, desfruta de uma série de características que facilitam certas 
tendências metodológicas.  

 

Nesses aspectos, a educação não formal é sistemática, tem intencionalidade, 

e tem cunho educativo e formador. Referenciando o papel do preceptor no campo 

prático é notório o desenvolvimento da educação não formal, tendo em vista que a 

mesma é desenvolvida fora dos muros escolares, porém, desenvolve e capacita o 

residente de enfermagem tanto no aspecto técnico, científico e prático, como no 

aspecto ético e moral.  

Segundo Trilla (2008, p. 40), “a educação não formal seria aquela que tem 

lugar mediante procedimentos ou instâncias que rompem com alguma ou algumas 

dessas determinações que caracterizam a escola. Pode-se citar a educação à 

distância e igualmente o ensino preceptoral”.
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No universo das atividades do enfermeiro, o preceptor é elemento primordial, 

pois dominando a arte de ensinar no campo prático, contribui para formação 

profissional. 

Segundo Berardinelli (2003, p. 3), 

 
os preceptores precisam entender que a sua contribuição à formação do 
enfermeiro residente inicia-se com a identificação das necessidades 
surgidas no decorrer da permanência na unidade, o que fomenta a 
discussão e a reflexão sobre os assuntos emergentes do cotidiano dos 
cuidados de enfermagem e sobre os problemas de natureza ético-
profissional.  

 

Ainda conforme Berardinelli (2003, p. 4), 

 
Os preceptores são elementos cruciais para transformação de colegas 
recém-formados em profissionais experientes e qualificados, nesse sentido, 
quanto mais eficiente forem o preparo do preceptor e suas condições de 
trabalho, melhor será a qualificação do residente, o que, sem dúvida, 
favorecerá a sua atuação junto ao cliente e à família, aos demais membros 
das equipes, à sociedade e ainda sua inserção competente e comprometida 
no mercado de trabalho.  

 

Nessa perspectiva, a atividade desenvolvida pela preceptoria no campo 

prático atende a uma atividade com fins formativos e capacitadores no campo 

teórico, prático e científico, porém, para o desenvolvimento desta com qualidade, é 

necessária, entre outras coisas, a competência didático-pedagógica. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de pesquisa  

 

Visando atingir os objetivos desta investigação, optou-se por um percurso 

metodológico cujo desenho inclui pesquisa de campo com abordagem qualitativa, de 

caráter exploratório e descritivo. 

O estudo de campo é aquele realizado por meio de métodos de observação 

de uma comunidade ou por meio de entrevistas com seus integrantes, buscando o 

aprofundamento dos assuntos propostos, assim, os objetivos podem ser 

reformulados ao longo de seu desenvolvimento, conforme explica Gil (2009). 

Segundo Lakatos e Marconi (2010), a pesquisa de caráter exploratório 

permite uma aproximação do pesquisador com o grupo de estudo, buscando 

investigar um fenômeno, desenvolvendo hipóteses, questões ou problemas. A 

pesquisa de caráter descritivo realiza o delineamento ou a análise de características, 

fatos e fenômenos através de uma coleta de dados sistematizada. Para os autores, 

um trabalho exploratório-descritivo elucida, de forma integral, um acontecimento, 

através de uma análise empírica e teórica. 

De acordoo com Minayo (2010, p. 57), “o método qualitativo é o que se aplica 

ao estudo [...] das percepções, das opiniões, produtos das interpretações que os 

humanos fazem a respeito de como vivem [...], sentem e pensam”. 

 

4.2 Contexto da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em um Hospital Privado, localizado na Cidade de 

Salvador que disponibiliza o campo da prática relacionado ao curso de Residência 

em Enfermagem de Terapia Intensiva. Esse hospital também atende os residentes 

do campo da medicina, da fisioterapia, da psicologia e da nutrição. 

O hospital da Cidade foi inaugurado em 18 de fevereiro de 2000, é um 

hospital de médio porte voltado para excelência em medicina crítica, buscando 

qualidade e eficiência. Conta com 110 leitos para internação, sendo 30 leitos de 

Unidade de Cuidados Intensivos – UCI, e está capacitada para realização de 

cirurgias de pequena, média e alta complexidade, inclusive cirurgias cardíacas.
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Presta serviços de alta qualidade com excelência e humanização no 

atendimento. Dentre os serviços disponibilizados pelo Hospital da Cidade, estão 

emergência adulto, pediátrica, e ortopédica, ambulatório, cirurgias, centro de 

oncologia e diagnóstico por imagem. 

Disponibiliza uma Unidade Ambulatorial, atende diversas especialidades, 

dispondo também de salas destinadas à realização de exames e procedimentos 

como endoscopia digestiva, exames oftalmológicos, ginecológicos e dermatológicos, 

eletrocardiograma, mapa, holter, teste ergométrico e urofluxometria. 

O Hospital da Cidade é um grande formador de recursos humanos em 

diversas especialidades da área de saúde, por estar, desde a sua fundação, ligado 

às áreas de ensino e pesquisa universitária, através do ISG – Instituto Sócrates 

Guanaes. 

Na Unidade de Cuidados Intensivos, é prestado serviço a pacientes clínicos e 

cirúrgicos, que necessitam de vigilância permanente e tratamento intensivo. Toda a 

unidade é concebida em função da humanização do atendimento, buscando 

minimizar o sofrimento dos pacientes e de seus familiares. 

Esta unidade possui uma equipe multidisciplinar, formada por médicos de 

diversas especialidades, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, 

técnicos de enfermagem, que atuam 24 horas todos os dias para atender bem os 

pacientes e seus acompanhantes. Desde 2002, é campo da Residência em Terapia 

Intensiva Adulto.  

A Unidade de Cuidados Intensivos Adulto dispõe de 30 leitos, estes são 

distribuídos baseados na gravidade e instabilidade do quadro hemodinâmico do 

cliente. Essa unidade conta com uma equipe de coordenadores (médico, 

enfermagem, fisioterapia, nutrição e psicologia), uma equipe multiprofissional de 

preceptores e residentes de enfermagem, médico, fisioterapia e nutrição, equipe de 

diaristas médicos, acompanhando e orientado a equipe multiprofissional da Unidade 

de Cuidados Intensivos.  

A unidade possui uma equipe de preceptores de enfermagem, em que todos 

são especialistas nesta área. Apresenta um total de 22 preceptores de enfermagem, 

sendo que os mesmos são distribuídos no quantitativo de quatro preceptores por 

período de 12 horas de plantão. Estes preceptores podem atuar continuamente por 

um período de 24 horas de plantão.
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Esses preceptores são contratados em regime de CLT, com carga horária 

semanal de 36hs, para que realizem a supervisão e o acompanhamento dos 

residentes. As atividades práticas no dia a dia da UTI são desenvolvidas pelos 

residentes de enfermagem com a supervisão dos preceptores continuamente. 

Preservando as atividades em sala de aula dos residentes, que correspondem a 

20% de suas atividades, os preceptores, nesse momento, atuam como enfermeiros 

assistenciais, prestando os cuidados aos pacientes internados. Durante as 

atividades práticas, a preceptoria disponibiliza um tempo, no campo, para as 

discussões dos casos clínicos e vivências ocorridas.  

Os Residentes de Enfermagem acompanham, inicialmente, um paciente sob a 

supervisão do Preceptor de Enfermagem. Com a evolução do residente e avaliação 

contínua do preceptor, é realizada uma progressão do residente para assumir dois 

pacientes, ao final, quando o residente está mais habilitado para atuação nos 

cuidados críticos, este passa a acompanhar, no máximo, quatro pacientes no 

período de plantão. Esse tempo de progressão do residente acontece entre três e 

quatro meses, após o início do Programa da Residência no campo prático.  

O Preceptor de Enfermagem acompanha e supervisiona a todo tempo os 

Residentes de Enfermagem. A carga horária diária do Residente é de 12 horas de 

plantão, uma escala pré-definida pela coordenação da Residência e conta com 

plantões diurnos e noturnos. Cada preceptor fica responsável por dois ou três 

Residentes de Enfermagem por período, no máximo, a fim de prestar, 

adequadamente, a supervisão necessária e o acompanhamento nas dificuldades e 

dúvidas diárias que podem surgir.  

Esta Unidade de Cuidados Intensivos dispõe do maior quantitativo de leitos da 

Instituição Hospitalar, com maior complexidade pela própria especialidade. Nas 

atividades, existe uma interação contínua entre a atividade de ensino em campo 

prático e as atividades assistenciais no cuidado ao paciente crítico. 

 

4.3 Sujeitos de pesquisa 

 

Os sujeitos foram escolhidos segundo uma amostra não probabilística 

intencional, pois, de acordo com Marconi e Lakatos (2009), o pesquisador está 
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interessado na ideia de determinados elementos da população, mas não em seus 

representativos. 

Foi realizado um primeiro contato com os coordenadores de enfermagem da 

preceptoria e da residência a fim de programar um horário adequado e que não 

influenciasse na rotina de atividades diárias. 

Posteriormente, foi realizado contato com enfermeiros preceptores, 

apresentando os objetivos da pesquisa, assegurando-lhes o anonimato e a 

possibilidade de recusa. Após as explicações, os enfermeiros preceptores decidiram 

sobre sua participação ou não, assim como estavam cientes de que poderiam 

desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. A data da realização da 

entrevista foi agendada de acordo com a disponibilidade dos entrevistados. 

A partir do quantitativo de 22 preceptores que fazem parte do total de 

profissionais atuantes neste programa de Residência em Enfermagem, foram 

estabelecidos alguns critérios de inclusão e exclusão para participação desta 

pesquisa. Os respondentes totais da pesquisa foram 14 preceptores, tendo em vista 

que foram escolhidos, aleatoriamente, 03 preceptores para participação do pré-teste 

a fim de validar o instrumento de coleta de dados desta pesquisa, 03 destes estavam 

de licença impossibilitados de participarem da pesquisa e 02 preceptores atuavam a 

menos de 1 ano no programa de Residência, atendendo aos critérios pré-

estabelecidos na pesquisa.  

 

4.4 Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão desta pesquisa foram: a atuação como Preceptor de 

Enfermagem neste programa há mais de um ano. Essa informação foi confirmada 

pela Coordenação de Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva, uma vez que o 

setor dispõe da data de admissão dos profissionais.  

 

4.5 Critérios de exclusão 

 

Os critérios de exclusão foram: enfermeiros preceptores que estavam de 

licença médica, ou aqueles que estivessem afastados das atividades profissionais 

por qualquer outro motivo, incluindo também os preceptores que participaram do 
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pré-teste. A partir dos critérios de exclusão, 01 preceptor estava de licença por 

férias, 02 preceptores estavam de licença médica, 02 preceptores atuavam há 

menos de 01 ano nesse programa e 03 foram selecionados aleatoriamente para 

realizar o pré-teste.  

 

 

4.6 Instrumento de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada 

dirigida aos enfermeiros preceptores que, segundo Boni e Quaresma (2005, p. 75), 

consiste em: 

 
[...] um roteiro com perguntas abertas e fechadas “onde o informante tem a 
possibilidade de discorrer sobre o tema proposto [...]. O entrevistador deve 
ficar atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o 
assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar 
questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da 
entrevista, caso o informante tenha ‘fugido’ ao tema ou tenha dificuldades 
com ele. 

 

Leopardi (2002) esclarece que a entrevista tem a vantagem essencial de que 

são os atores sociais que proporcionam os dados relativos à suas condutas, 

opiniões, desejos e expectativas, situações que, pela sua própria natureza, são 

impossíveis de serem constatadas de fora.  

Trentini e Paim (1999) afirmam que a entrevista semiestruturada visa 

investigar um tema na sua horizontalidade, verticalidade e profundidade, pois poderá 

descobrir como ocorrem certos fenômenos.  

O instrumento está organizado por um formulário para identificar o perfil sócio-

demográfico dos preceptores de enfermagem, atendendo, assim, a um dos objetivos 

específicos do estudo, seguido de uma entrevista, cujo roteiro está descrito no 

Apêndice D.  

Neste instrumento, foram disponibilizadas perguntas fechadas no total de 07 

(perfil sócio-demográfico), e 09 perguntas abertas que permitiam que os 

entrevistados se expressassem livremente sobre a temática. 

No instrumento, foram disponibilizados aos participantes questionamentos 

sobre tempo de formação, tempo de atuação enquanto preceptor, atividades 

desenvolvidas no campo prático, competências específicas para atuação como 
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preceptor, perfil deste preceptor, conhecimento sobre legislação vigente da 

preceptoria em enfermagem, dificuldades e facilidades na atuação no campo prático 

enquanto agente formador e sua percepção enquanto docente. A partir desse 

direcionamento, foram realizadas as entrevistas a fim de responder aos 

questionamentos do estudo. 

 

4.7 Pré-teste e alterações do roteiro de entrevista 

 

Foi realizado o pré-teste para validação do instrumento de coleta dos dados, 

com 3 preceptores de enfermagem escolhidos aleatoriamente. O piloto tem o 

objetivo de avaliar a fidedignidade, validade e operatividade do instrumento que, 

segundo Marconi e Lakatos (2009), são elementos de suma importância. 

A partir das entrevistas com os participantes do pré-teste, foram identificadas 

categorias que respondiam aos objetivos deste estudo (Apêndice C). 

A partir do pré-teste realizado, foi possível identificar, dentro do instrumento, 

alterações necessárias. No perfil sócio-demográfico, não houve necessidade de 

alterações, pois os participantes atenderam aos questionamentos. Nas perguntas 

específicas direcionadas às atividades dos preceptores, após análise, foi identificada 

a necessidade de alterações em duas questões, pois estas atendiam ao mesmo 

contexto de pergunta referente às competências do preceptor. Sendo assim, após a 

reavaliação do instrumento, ficou um total de 16 perguntas entre abertas e fechadas.  

Para Marconi e Lakatos (2009), uma vez constatadas as falhas no pré-teste, é 

possível reformular o instrumento de pesquisa, permitindo a obtenção de uma 

estimativa sobre os resultados, podendo inclusive alterar as hipóteses, modificando 

variáveis e suas relações. Dessa forma, haverá mais precisão e segurança para a 

execução da pesquisa. 

O pré-teste foi realizado com os participantes no dia pré-agendando pela 

coordenação de Enfermagem do campo de pesquisa 

Os sujeitos que participaram do pré-teste não foram incluídos no grupo de 

participantes da pesquisa.  

Após a validação do pré-teste, o instrumento encontra-se de acordo com os 

objetivos e metas estabelecidos no estudo. 
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4.8 Procedimento para coleta de dados 

 

As entrevistas com os 14 participantes (Apêndice D) foram realizadas em 3 

dias consecutivos, entre os dias 29 de Novembro de 2016 e 01 de Dezembro de 

2016, conforme disponibilidade dos Preceptores de Enfermagem. Iniciadas as 

entrevistas com as perguntas direcionadas a cada preceptor, o tempo total de cada 

entrevista foi de 20 minutos no máximo.  

O roteiro de entrevista foi disponibilizado aos participantes 10 minutos antes 

de iniciar a gravação da mesma. 

Foi utilizado um gravador portátil, com memória de 4g a fim de não ser 

perdido nenhum dado importante na pesquisa. 

As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, foram transcritas na íntegra. 

Leopardi (2002) afirma que a utilização do gravador possibilita ao pesquisador 

a certeza de que terá a reprodução fiel e na íntegra da fala dos participantes, 

evitando riscos de interpretações equivocadas, podendo também o pesquisador 

realizar intervenções se necessário.  

Foram preservados os princípios da ética, mantendo o anonimato dos sujeitos 

da pesquisa. Para tanto, os mesmos foram codificados com suas iniciais.  

 

4.9 Aspectos éticos 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, pela Plataforma 

Brasil, em 20 de abril de 2016, sob o número de Parecer: 1.510.083 (Anexo A).  

O desenvolvimento da pesquisa segue os princípios éticos e vigentes na 

resolução n° 466/2012 e suas complementares do CNS/ MS, que dispõe sobre as 

diretrizes e Normas Regulamentares na Pesquisa com Seres Humanos, 

especialmente no que diz respeito ao Consentimento Livre e Esclarecido. 

A identidade de todos os profissionais da pesquisa foi preservada, sendo a 

identificação codificada por meio das iniciais do nome do participante.  

A pesquisa foi realizada a partir da autorização prévia da Instituição Privada 

em que os residentes têm o campo de prática da Residência Multiprofissional em 

Terapia Intensiva (Apêndice A). A anuência com assinatura da autoridade 

responsável está em anexo (Anexo C).
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A participação dos sujeitos se fez após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice B). 

Ressaltamos a concepção de Fortes (1998, p. 51), quando nos faz refletir 

que:  

 
o consentimento deve ser livre, esclarecido, renovável e revogável. Deve 
ser livremente, conscientemente. Não pode ser obtido mediante práticas de 
coação física, psíquica ou moral, ou por meio de simulação ou práticas 
enganosas, ou quaisquer outras formas de manipulação impeditivas da livre 
manifestação da vontade da pessoa. 

 

4.10 Análise dos dados 

 

Os dados qualitativos foram analisados por meio da análise de conteúdo 

descrita por Franco (2012, p. 21) como: “A análise de conteúdo é uma mensagem 

que expressa um significado e um sentido. Além disso, requer que as descobertas 

tenham relevância teórica, e implica em comparações contextuais [...]”. 

Os dados foram categorizados segundo Bardin (1977), que define como uma 

técnica utilizada para fazer inferências através da identificação objetiva e sistemática 

de características específicas da mensagem, podendo-se apresentar os resultados 

através de indicadores quantitativos ou não, porém, não foi possível.  

Todas as gravações foram transcritas na íntegra. Após a transcrição, optou-se 

por analisar os dados utilizando a técnica de Análise de Conteúdo, denominada 

Análise Temática, que, segundo Minayo (1999), possibilita que os valores de 

referência e os modelos de comportamento presentes no discurso, sejam 

caracterizados pela presença de determinados temas. 

 
Fazer análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que 
compõem uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem 
alguma coisa para o objetivo analítico visado. Ou seja, tradicionalmente, a 
análise temática se encaminha para a contagem de frequência das 
unidades de significação como definitórias do caráter do discurso (MINAYO, 
1999, p. 209). 

 

Conforme as etapas sugeridas por Minayo (1992), após cuidadosa leitura e 

análise do material, foi possível identificar e definir os núcleos temáticos 

relacionados com as questões e objetivos deste estudo. 

A partir dos núcleos temáticos, as unidades de contexto foram definidas e, por 

sua vez, geraram as unidades de registro. Segundo Franco (2012, p. 43),
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a unidade de registro é a menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é 
registrada de acordo com as categorias levantadas; a unidade de contexto é 
a parte mais ampla do conteúdo a ser analisado, porém é indispensável 
para a necessária análise e interpretação dos textos a serem decodificados.  

 

Com estes procedimentos, percebemos que emergiram categorias mais 

amplas que, segundo Franco (2012, p. 64), “definidas as unidades de análise, chega 

o momento de definir as categorias. É a classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseados em 

analogias, a partir de critérios definidos”. 

Nesse sentido, Franco esclarece: 

 
[...] da definição das categorias – na maioria dos casos implica constantes 
idas e vindas da teoria, ao material de análise, do material de análise à 
teoria e pressupõe a elaboração de várias versões do sistema categórico. 
As primeiras, quase sempre aproximativas, acabam sendo lapidadas e 
enriquecidas, para dar origem à versão final, mais completa e mais 
satisfatória (FRANCO, 2012, p. 64). 
 

Com base nas questões de pesquisa, identificamos dois núcleos temáticos, a 

partir dos quais analisamos os dados coletados 

1. Competências do preceptor em enfermagem na Residência em Terapia 

Intensiva; 

2. Percepção dos preceptores em enfermagem na formação dos residentes 

em Terapia Intensiva. 

 

Para orientar a discussão dos resultados, construímos dois quadros 

analíticos. No Quadro 2, registramos as categorias e os núcleos temáticos descritos 

abaixo, e, no Quadro 3, registramos as Categorias, as Unidades de Contexto e as 

Unidades de Registro (conforme Apêndice E). 

Quadro 2 - Núcleo Temático e Categorias. 
Nº NÚCLEO TEMÁTICO CATEGORIAS 

01 COMPETÊNCIAS DO PRECEPTOR EM 

ENFERMAGEM NA RESIDÊNCIA EM TERAPIA 

INTENSIVA. 

Supervisão  

Orientação  

Ensino 

02 PERCEPÇÃO DOS PRECEPTORES EM 

ENFERMAGEM NA FORMAÇÃO DOS RESIDENTES 

EM TERAPIA INTENSIVA. 

Características do preceptor 

Necessidade de formação 
didático pedagógica 

Docência na preceptoria 
Fonte: Dados da pesquisa
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise descritiva da população 

 

Para a realização deste estudo, tivemos uma população de 14 preceptores de 

enfermagem em UTI. 

Quanto ao perfil de idade dos preceptores de enfermagem em UTI, temos os 

seguintes dados: 

 

Gráfico 1 – Perfil etário dos participantes da pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esse resultado representa 64% dos participantes que estão na faixa etária 

entre 31 a 40 anos, o que implica no tempo maior de formação profissional, 

consequentemente, com maior conhecimento prático devido ao maior tempo no 

campo de formação. Em menor proporção, apresenta-se o quantitativo de 

profissionais com idade abaixo dos 30 anos, cerca de 29% do total de participantes. 

Em relação ao perfil esperado pelos profissionais preceptores, acredita-se 

que o maior tempo de atuação como agente formador facilitará no desenvolvimento 

prático dos residentes de enfermagem e maior credibilidade no processo de ensino e 

aprendizagem no campo prático.  

Quanto ao perfil de tempo de formação profissional, destaca-se a seguir o 

gráfico 2.

29%

64%

7%

20 a 30 anos

31 a 4o anos

> 41 anos
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Gráfico 2 - Perfil de tempo de formação profissional. 

21%

65%

14%

1 a 5 anos

5 a 10 anos

10 a 20 anos

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Gráfico 2, é possível identificar o perfil de tempo de formação profissional 

dos preceptores de enfermagem. Destaca-se que 65% destes são graduados já há 

pelo menos 5 anos e outros há 10 anos, o que implica que os profissionais têm um 

tempo maior de atuação na prática. Cerca de 14% do grupo de preceptores são 

graduados entre 1 e 5 anos. Dentre estes, apenas 01 preceptor de enfermagem 

apresenta o tempo de formação menor que 10 anos. 

Nesse aspecto, relacionar o tempo de formação com o tempo de prática como 

preceptor facilitará a abordagem prática em campo com os residentes, implicando 

em maior produção de conhecimento prático e científico, e desenvolvimento de 

habilidades e competências. 

Na prática, o desenvolvimento de habilidade e competências no ambiente de 

aprendizagem será facilitado a partir de conhecimentos prévios e experiências dos 

profissionais preceptores, que desenvolverão junto aos residentes uma 

aprendizagem significativa. 

Nesse mesmo discurso, acredita-se que os preceptores de enfermagem em 

UTI sejam profissionais habilitados no campo de atuação prático, com técnicas e 

conhecimento científico nesta especialidade, tendo em vista que esta é uma 

exigência da legislação da preceptoria em enfermagem. 

No gráfico 3, apresenta-se o perfil de tempo de atuação como preceptoria de 

enfermagem. 
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Gráfico 3 - Perfil de tempo de atuação como preceptora em Enfermagem. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto ao tempo de atuação como preceptor de enfermagem, apresentam-se 

10 participantes, estes atuam na preceptoria há um período entre 1 e 3 anos. No 

perfil de 4 a 6 anos de atuação, apresentam-se 03 preceptores de enfermagem. 

Apenas 01 preceptor tem um tempo de 10 anos de atuação na preceptoria do 

programa de Residência estudado.  

Nesse mesmo questionamento, percebe-se que que esse tempo de atuação 

enquanto preceptor é mediano, tendo em vista o tempo de formação como 

profissionais de enfermagem, porém, em sua maioria, estes preceptores são ex-

residentes deste mesmo programa de residência de enfermagem. 

Por serem ex-residentes, acredita-se que conhecem o programa e a filosofia 

deste, isso facilitará na abordagem prática e científica destes residentes em campo 

prático.  

A partir desse perfil de participantes, destaca-se o gráfico 4 em que foi 

classificado o perfil de formação dos preceptores. 
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Gráfico 4 - Perfil de formação prévia dos preceptores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 O gráfico acima evidencia 13 participantes que tiveram formação prévia na 

modalidade de Residência de Enfermagem no mesmo programa onde atuam como 

preceptores atualmente. Apenas 01 dos participantes não passou pela formação na 

modalidade de Residência, porém, esse é Especialista em Terapia Intensiva, 

atendendo à legislação vigente da preceptoria.  

 No gráfico acima, destaca-se essa formação prévia, tendo em vista a grande 

relevância deste profissional no desenvolvimento do processo de ensino 

aprendizagem na prática formativa. 

 

5.2 Competências do preceptor em enfermagem na Residência em Terapia 
Intensiva 

 

A partir do núcleo temático Competências do Preceptor em Enfermagem na 

Residência em Terapia Intensiva, identificamos três categorias. 

Ao analisar as falas dos sujeitos, com base nas perguntas da pesquisa, 

emergiram as categorias de Supervisão, Orientação e Ensino. 

 

5.2.1 Supervisão, Orientação e Ensino 

 

A partir destas categorias, optamos por realizar uma discussão de forma 

integrada, dada a estreita relação entre elas, e também porque, na prática, essas 

ações dialogam continuamente, isso facilitará as discussões.  

Nessas categorias, foram encontradas 20 unidades de contexto e 20 

unidades de registro.
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Diante da categoria das competências e atividades desenvolvidas pela 

preceptoria no campo prático, notadamente, identificamos o desenvolvimento da 

atividade de supervisão direta dos residentes conforme relatos a seguir: 

 
Supervisão, orientação, a gente tenta relacionar a teoria e prática, a gente 
tenta ensinar na prática e sempre relacionando com a teoria (K. S. P.). 
 
Supervisão das atividades dos residentes na prática na unidade de terapia 
intensiva [...] algumas atividades teóricas de aula discussão de caso clínico 
no campo, tem as atividades administrativa também (F. C. J.). 
 
Supervisão dos residentes, estímulo à atividade educativa, à prática da 
assistência, em termos de atividades a serem desenvolvidas na UTI, o 
atendimento ao paciente, a familiar, e os procedimentos gerais que são 
realizados dentro da UTI (D. S. M.). 

 

Confrontando com a Resolução nº 017/2013, que define como competência 

do preceptor de supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos residentes 

nos serviços de saúde onde se desenvolve o programa, o preceptor deverá, 

necessariamente, ser da mesma área profissional do residente sob sua supervisão, 

estando presente no cenário de prática (BRASIL, 2013). 

Nessa discussão, identificamos também o papel de avaliação da prática 

educativa, conforme o seguinte relato: “Faz supervisão da assistência prestada pelos 

residentes. Faz avaliação do desenvolvimento, de acordo com o tempo de 

permanência do residente” (T. A. R.). 

Notadamente, nos discursos dos preceptores, é descrito, continuamente, a 

competência  de supervisão e acompanhamento das atividades práticas em campo. 

Nesse aspecto, a atividade da preceptoria no campo prático é desenvolvida 

constantemente no acompanhamento, supervisão, orientação, ensino, com intuito de 

desenvolver habilidades e competências específicas do cuidar na enfermagem no 

Cuidado Intensivo, tendo em vista o perfil de clientes admitidos na Unidade de 

Cuidados Intensivos, pois estes, necessitam de cuidados de natureza crítica.  

  Segundo ABEM (2013), 

 
Na literatura da área da saúde, o supervisor tem o papel de medir e 
desenvolver conhecimentos e habilidades de profissionais em início de 
carreira em seus próprios ambientes clínicos. O supervisor tem importante 
função para melhorar o nível de qualidade da atuação profissional, o que é 
bom para o próprio profissional e também para o usuário do serviço de 
saúde. A supervisão é um componente essencial, que marca a boa 
qualidade do cuidado com a saúde, sendo importante para melhorar o 
serviço ofertado ao paciente. 
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Na verdade, a palavra supervisor pode ser usada em várias situações em 

que, conforme Lith (2000), a ação do supervisor pode estar relacionada a uma 

relação de troca entre profissionais com o objetivo de desenvolver habilidade, e a 

supervisão pode estar ligada a um conceito de revisão da prática profissional e das 

reações do profissional a seu próprio trabalho.  

A ABEM (2014) descreve que o profissionalismo é uma das competências 

descritas para atuação como preceptor. Nesse aspecto, este profissionalismo 

direciona as atividades de supervisão, orientação, acompanhamento atendendo aos 

requisitos de formação dos residentes.  

Segundo Correia (2012), a profissionalidade é uma dimensão caracterizada 

na vivência em cuidar, refletir e vivenciar o seu quotidiano de trabalho, as 

expectativas relativas não só a essa vivência, mas também ao modo como a 

integram no seu percurso formativo.  

A atividade da preceptoria é desenvolvida a todo tempo com objetivos 

formativos e educativos, tendo em vista que o preceptor é o profissional habilitado 

tecnicamente e cientificamente.  

No aspecto do profissionalismo, tanto Correia (2012) quanto ABEM (2014) 

citam a relação existente permanentemente entre o profissionalismo e as 

competências exercidas e que devem ser desenvolvidas pelo preceptor de 

enfermagem a fim de qualificar o processo de ensino e aprendizagem no campo 

prático. 

No aspecto da discussão sobre a categoria de Orientação, destaca-se que o 

preceptor, a cada momento de atuação no campo prático, desenvolve esta 

habilidade. 

 A atividade de orientação do preceptor emergiu em vários momentos na 

prática educativa exercida durante toda sua atuação no campo prático, destaca-se 

no momento de acompanhamento e orientação dos residentes nas atividades 

práticas diárias, conforme relatos abaixo: 

 
[...] acompanhamos os residentes em campo prático e monitoramos na 
verdade a parte assistencial desses alunos (J. S. O.). 
 
A orientação de trabalho científico, a orientação de artigo, a prática na 
assistência também, toda essa formação acho que passa pela gente, toda a 
formação do residente passa por nós (R. C. O. C.).
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Desde o momento em que eles entram na UTI, na passagem de plantão do 
paciente, na realização dos pequenos procedimentos, na atuação nas 
intercorrências, nas discussões de caso, nos momentos de atividade 
educativa, todos esses momentos eu acho que a gente está atuando como 
preceptor (K. S. P.). 
 
Acompanho os residentes tanto nas atividades administrativas quanto nas 
atividade práticas, eu oriento os residentes (M. A. C. S). 
 
Enquanto preceptor, nas minhas atividades, eu acompanho o residente 
desde o momento em que inicia passagem do plantão, durante todos os 
procedimentos, na assistência ao paciente [...], procedimentos invasivos (O. 
R. S. N.). 

 

Segundo ABEM (2013), 

 
alguns autores conceituam ‘orientar’ como algo capaz de mostrar o 
caminho, de guiar, e outros o definem como estimular o raciocínio. Os 
preceptores associam as funções pedagógicas ao ‘como fazer’, deixando 
claro que o profissional responsável pela formação do residente deve ter o 
domínio dessa habilidade. Ou seja, o preceptor deve dominar a habilidade 
técnica e também pedagógica. 

 

O preceptor é o profissional que orienta o residente no desempenho das 

atividades vivenciadas no cotidiano da atenção e gestão em saúde. 

A relação existente entre formação e aprendizado irá permear todo o 

processo de preceptoria e caberá ao preceptor a responsabilidade em conduzir uma 

prática educativa orientada por competências e técnico-pedagógicas. 

No aspecto da discussão sobre a Categoria de Ensino, destaca-se que o 

preceptor durante sua prática de atuação, se reconhece como um profissional que 

atua no ensino dos residentes. 

No processo de ensino, identificamos que os preceptores se reconhecem 

desde o primeiro momento de contato no campo prático, como agentes que estão 

desenvolvendo atividades de ensino, e estes buscam sempre manter a qualificação 

deste processo a fim de desenvolver residentes competentes.  

Nesse aspecto, identificamos, nas falas dos preceptores entrevistados, que 

estão, a todo tempo, envolvidos nos processo de ensino no campo prático como 

descrito a seguir: 

 
o meu envolvimento na residência na preceptoria é o ensino mesmo prático, 
teórico-prático envolvido na assistência direta (J. T. L.). 
estar ensinando mesmo nas rotinas de enfermagem como preparar 
medicação e procedimentos, em lidar com o técnico de enfermagem com a 
equipe de enfermagem em si (D. G. D.).



45 

 

 

a partir do momento que a gente incentiva o estudo teórico, que a gente 
ensina a teoria também, eu acho que nesse momento, a gente está sendo 
formativo (R. L. A. C.). 

 

O preceptor durante suas atividades em campo a todo momento está 

acompanhando esses residentes, tanto no processo educativo de técnicas 

assistenciais, quanto à postura profissional e o desenvolvimento do perfil de 

liderança.  

Segundo Correia (2012), a formação pessoal surge como tema transversal do 

sentimento de si, seja interligada a uma procura de respostas a necessidades 

formativas relacionadas ao cuidado à pessoa em situação crítica, que envolve a 

dimensão ensinar e instruir-se. 

Segundo Freire (1977), o ensino deve ser crítico não poderia ser entendido 

como receitas prontas a serem seguidas, mas como sugestões a serem 

examinadas. 

Conforme discurso de Masseto (1996), ensinar consiste num arranjo e 

planejamento de condições que levam os estudantes a aprender. 

Segundo Tempski (2012), o preceptor detém dois compromissos: 

desenvolvimento da consciência crítica por meio da “autonomia do pensar”. O 

segundo é ensinar o educando a pensar e utilizar o conhecimento que constrói, para 

a transformação da sua prática e da sua realidade de atuação. 

De acordo com a ABEM (2013), 

 
O educador tem a função de oferecer ao aprendiz um ambiente que lhe 
permita construir e reconstruir conhecimentos, num caminho que se trilha 
para formar pessoas transformadoras na sociedade a que pertencem. 
Pessoas estas comprometidas com a sociedade e que percebem a 
importância de seus papéis profissionais na construção da cidadania. Nesse 
sentido, educar é muito diferente de treinar. 

 

Na visão de Correia (2012), Tempski (2012) e Freire (1977), ensinar, instruir e 

criticar competem às atividades do processo de formação dos profissionais, 

correlacionando-se à atividade formativa do preceptor.  

A competência da preceptoria enquanto agente de formação contínua 

circunda entre ensino, supervisão, orientação, desenvolvimento de habilidades 

prática e conhecimento teórico-científico.
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Segundo Ribeiro e Prado (2013), a atuação do preceptor revela-se como uma 

atitude educativa no trabalho, envolvendo comunicação, compartilhamento de ideais, 

trabalho em equipe e a integralidade do cuidado. 

O Núcleo Temático Competência do Preceptor de Enfermagem traz uma 

visão de quanto as atividades da preceptoria têm um impacto na formação dos 

residentes, tendo em vista que estes profissionais chegam ao Programa de 

Residência com conhecimentos limitados na área de cuidados intensivos, cheios de 

medos, insegurança, ou seja, algo novo a ser descoberto e aprendido. 

Nesse contexto, percebe-se como essas competências se desenvolvem e 

qualificam o profissional residente e demostram o papel formativo, atendendo aos 

questionamentos da pesquisa. 

 

5.3 Percepção dos Preceptores em enfermagem na formação dos residentes 
em Terapia Intensiva 

 

A partir do núcleo temático Percepção dos Preceptores em enfermagem na 

formação dos residentes em Terapia Intensiva, emergiram três categorias: 

necessidade de formação didático pedagógica, características do preceptor e 

docência na preceptoria. 

A partir destas categorias, optamos por realizar uma discussão de forma 

desagregada, dada a relevância das categorias em seus aspectos formativos e no 

impacto das atividade práticas desenvolvidas, facilitando, assim, o nosso diálogo.  

 

5.3.1 Necessidade de formação didático-pedagógica 

 

No aspecto da discussão sobre a categoria “Necessidade de formação 

didático-pedagógica”, destaca-se os sentimento dos preceptores enquanto agentes 

formadores, no intuito de qualificar este processo, tendo em vista a falta de formação 

neste campo pedagógico. 

Nessas categorias, foram encontradas 16 unidades de contexto e 16 

unidades de registro. 

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

cenário da formação de recursos humanos em saúde no Brasil em diversos
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programas educacionais, sejam eles de graduação ou pós-graduação 

(RODRIGUES, 2012). 

Os preceptores são profissionais designados pelas áreas responsáveis pela 

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

respectivas áreas de concentração, devendo promover a integração entre os 

diferentes profissionais em formação (BARROS, 2010). 

Conforme Cunha (2008) a competência é a somatória do que a pessoa 

assimilou de conhecimento e suas vivências.  

O preceptor atua como elo entre a teoria e a prática, sendo assim, deve 

dispor de características que auxiliem no processo formativo do residente. 

Diante da categoria “Necessidade de formação didático-pedagógica”, 

encontramos, nas falas dos preceptores, a dificuldade para atuação em campo 

prático, conforme relatos a seguir: 

 
a dificuldade que eu tenho é que a gente não tem um curso para a gente 
mesmo para ser preceptor (D. G. D). 
 
a questão do preparo pedagógico, digamos assim, eu acho que isso é falho 
(J. S. O.). 
 
preceptoria enquanto grupo precisa reforçar essa questão do 
encaminhamento da base pedagógica (J. S. O.). 
 
Deveriam existir [...] Eu acho que a capacitação. O preceptor precisa, além 
de ter a capacidade técnica e científica de estar numa terapia intensiva, ele 
precisa ter técnicas de ensino (T. A. R.). 
 
Tem que ter uma lado pedagógico, para você ensinar, você precisa saber 
um pouco de pedagogia (R. L. A. C.). 
 
porém, eu acho que deveria haver um direcionamento maior do ponto de 
vista pedagógico didático (J. S. O.). 

 

A partir dos relatos, acreditamos que, quando o preceptor possui uma 

qualificação prática, técnico-científica, isso facilitará na formação dos residentes, 

porém, as questões didático-pedagógicas são inerentes a esse processo formativo.  

A preceptoria em saúde requer, além de competência técnica, competências 

provenientes do campo da pedagogia e didática, para a qualificação do processo de 

formação em saúde. 

Educador é o profissional que se dedica à atividade de, intencionalmente, 

criar condições de desenvolvimento de condutas desejáveis, seja do ponto de vista 

do indivíduo seja do ponto de vista do grupamento humano (LUCKESI, 1984, p. 24).
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O processo educativo mediado pelo preceptor é um espaço de construção de 

conhecimentos, de troca, de questionamentos e de desenvolvimento de atitude 

crítica sobre a prática. 

No aspecto de dificuldades no processo formativo do preceptor, destaca-se o 

discurso de Paim (1999), que lembra que, embora os treinamentos e capacitações 

não sejam suficientes para transformar as práticas de saúde, podem progredir para 

uma politização e socialização do saber, repercutindo sobre as relações de poder no 

ambiente de trabalho. 

Notadamente, percebemos, nos relatos dos entrevistados, a importância do 

incentivo formativo do preceptor na construção de práticas adequadas e com 

competências específicas na formação do residente, conforme citado abaixo: 

 
primeiro ser especialista na área ter conhecimento, o conhecimento técnico 
científico eu acho que a parte mais importante, mas se tiver alguma 
relacionada à educação, à didática, eu acho que ajuda (K. S. P.). 
 
Eu acho que a gente precisa de uma formação melhor. A gente precisa ter 
técnicas, o que falta são técnicas de docência (T. A. R.). 
 
eu acho que ainda faltam muitos cursos específicos para residência, 
mesmo, na área de educação (R. C. O. C.). 
 
Talvez se a gente tivesse hoje uma formação melhor, a gente teria uma 
facilidade, a gente não teria essa primeira etapa muito difícil, que é de 
formação como enfermeiro (T. A. R.). 

 

 Segundo Berardinelli (2003, p. 44), 

 
[...] O profissional estará mais apto a desenvolver o seu papel com educador 
em saúde quanto maior for sua bagagem de conhecimento teórico e de 
experiência, além do domínio de habilidades pedagógicas para 
operacionalizar o ensino. Essa responsabilidade educativa permeia todas as 
atividades do Preceptor de Enfermagem como ao longo do exercício 
profissional, funções administrativas e prestação de cuidados [...]. 

 

A partir de Berardinelli (2003) e dos entrevistados, fica nítida a necessidade 

de formação através de ações didáticas e pedagógicas a fim de qualificar os 

preceptores no aspecto formativo com intuito de qualificar o processo de formação 

dos residentes em enfermagem.  

Emergiu a formação prática, a partir das falas dos participantes, ou seja, a 

experiência prática auxilia no desenvolvimento das atividades em campo conforme 

relatos a seguir:
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a gente não tem formação de professor, o preceptor ele tem formação 
prática, a formação prática a gente tem, mas a parte pedagógica, 
metodológica a gente vai levando (F. C. J.). 
 
a gente poderia ser um pouco mais voltado para o ensino mesmo, para ter a 
didática do ensinamento, porque a gente baseia nossa prática, nossos 
ensinamentos nas nossas vivências (J. T. L.). 

 

Porém, esses relatos não descartam a necessidade de formação didático-

pedagógica para atuação na prática com residentes, tendo em vista que os 

enfermeiros preceptores em sua formação não desenvolvem essa habilidade, mas 

declaram a importância da experiência prática na atuação, e o impacto que esta 

pode proporcionar aos residentes no processo formativo.  

Conforme Tardif (2012, p. 119), “a prática educativa declara que a pedagogia 

é a dimensão instrumental do ensino, uma tecnologia que coordena os mais distintos 

meios a fim de promover resultados educativos”. Dessa forma, “assim como não 

existe trabalho sem técnica, também não existe processo de ensino-aprendizagem 

sem pedagogia” (Ibid., p. 119). 

De acordo com Berardinelli (2003, p. 4), 

 
Os preceptores são elementos cruciais para transformação de colegas 
recém-formados em profissionais experientes e qualificados, nesse sentido, 
quanto mais eficiente forem o preparo do preceptor e suas condições de 
trabalho, melhor será a qualificação do residente, o que, sem dúvida, 
favorecerá a sua atuação junto ao cliente e à família, aos demais membros 
das equipes, à sociedade e ainda sua inserção competente e comprometida 
no mercado de trabalho.  

  

Na categoria “Necessidade de formação didático-pedagógica”, notadamente, 

percebe-se o quanto os profissionais preceptores demonstram as dificuldades 

encontradas em campo prático para auxiliar no processo formativo dos residentes, 

através do desenvolvimento e capacitação de habilidades didático-pedagógicas 

 

5.3.2 Características do Preceptor 

 

No que se refere à categoria “Características do Preceptor”, destaca-se a 

percepção dos preceptores enquanto profissionais formativos e educadores, no 

intuito de qualificar este processo de formação e construção de conhecimentos dos 

residentes.
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Nessas categorias, foram encontradas 14 unidades de contexto e 14 

unidades de registro. 

Existem algumas características peculiares ao preceptor, e que devem auxiliar 

no processo da atividade formativa, assim como facilitar a relação preceptor-

residente e a integração interprofissional. 

 Nesse contexto, a partir dos relatos dos entrevistados, pode-se perceber que 

os preceptores devem ter um perfil acolhedor, ter conhecimento, saber lidar com as 

divergências, entre outras habilidades, conforme relatos a seguir: 

 
devem existir algumas características pessoais de ter paciência, saber ouvir, 
saber orientar o residente e também conhecer o programa (I. A. L.). 
 
Experiência, qualificação científica mesmo, paciência, eu acho que tem de 
ter o dom mesmo do ensino (N. M. O. F.). 
 
gostar de ensinar, paciência, ser cordial, respeitar indivíduo (D. G. D). 
 
eu acho que o preceptor tem que ser responsável, acho que é uma 
característica que é primordial. Ele tem que ter empatia. Ele tem que 
demonstrar, não demonstrar que tem conhecimento, ele tem que estar se 
atualizando (O. R. S. N.). 
 
[...] é preciso você gostar muito da enfermagem, gostar do que faz, ter uma 
vontade de se dedicara estudar todos os dias [...] (M. A. C. S.). 
 
a questão da relação interpessoal eu acho que isso também é necessário, o 
equilíbrio o autocontrole, na verdade, isso do ponto de vista de aspecto 
subjetivo do preceptor (J. S. O.). 

  

Foi possível identificar, nas falas dos preceptores, que estes acreditam que, 

para atuar como preceptor, é necessário um perfil de qualificação enquanto 

enfermeiro e enquanto profissional que participa do processo formativo do residente. 

 Conforme Berardinelli (2003, p. 30), “o enfermeiro preceptor precisa estar 

preparado estrategicamente para garantir aos residentes os ensinamentos do cuidar, 

buscando meios de auxiliar e ajudar a lidar com situações de urgências e 

imprevisíveis que acontecem na prática”.  

 Ainda no contexto das características, identificamos, nos relatos dos 

entrevistados, as seguintes falas: 

 
[...] eu acho que o fato de já ter sido preceptora é entender um pouco da 
lógica, eu acho que isso facilita (F. C. J.). 
 
Eu acho que o preceptor tem que ter conhecimento teórico, tem que ter 
vivência prática, tem que ser paciente, entender que o aluno geralmente 
chega para a gente com pouca experiência (R. L. A. C.).
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Eu acho que a facilidade vem da experiência também. Então assim, quanto 
mais experiência você tem, você tem facilidade em lidar com os seres 
humanos e você consegue otimizar realmente, agilizar mais a sua 
assistência ao residente (R. L. A. C.). 
 
Experiência enriquece muito, porque você vai passando seu conhecimento 
(C. A. R. T.). 

  

No eixo das características do preceptor, evidenciamos uma característica 

inerente a quase todos os entrevistados, quanto ao perfil de formação prévia de ex-

residentes, isso implica que os entrevistados acreditam que essa característica é de 

grande relevância no auxílio do processo de ensino e aprendizagem dos residentes 

no campo. 

Ainda nesses relatos, identificamos uma grande facilidade dentro de processo 

formativo que emerge da experiência prévia enquanto enfermeiros assistenciais, 

pois estes, podem compartilhar suas experiências e construir novos conceitos dentro 

do processo formativo e trocar experiências, pois, a partir destas, o processo de 

aprendizagem será contínuo. 

Segundo Berardinelli (2003, p. 51), “o cotidiano do residente de enfermagem 

no cenário hospitalar está ligado à vivência, experiência, ao aprofundamento do 

conhecimento técnico-científico e habilidades do enfermeiro preceptor”. 

Ainda nesse contexto, “na prática da formação para o cuidado em saúde, o 

preceptor acumula experiência maior e possui conhecimentos de saberes éticos, 

bom senso de lidar com algumas situações e de apreensão da realidade” (Ibid., p. 

56). 

Na categoria “Características do preceptor”, identificamos o quanto algumas 

peculiaridades são marcantes e definidoras de estratégias de aproximação, de 

construção, desenvolvimento, cooperação no processo de aprendizagem contínua 

no ambiente estressor, e que requerem cuidados intensivos, críticos e qualificados.  

 

5.3.3 Docência na preceptoria  

 

No aspecto da discussão sobre a categoria “Docência na preceptoria”, 

destaca-se a percepção dos preceptores enquanto profissionais educativos e 

formativos que participam do processo de ensino-aprendizagem no campo prático.
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Nessas categorias, foram encontradas 14 unidades de contexto e 14 

unidades de registro. 

No eixo de definição de docência, evidenciamos que todos os entrevistados 

acreditam desenvolver uma atividade docente. Conforme relatos a seguir: 

 
a gente realiza mesmo a docência que a gente estimula a parte teórica 
então, eu acho que a gente atua, sim, como docente, apesar de que acho 
que a gente tem que ter um preparo maior (F. C. J.). 
 
me considero, sim, docente, porque o papel do docente é ele ser um 
facilitador do processo de aprendizagem (I. A. L.). 
 
Me reconheço como docente, quando eu ensino eu aprendo com eles e da 
mesma maneira que eles buscam o aprofundar teórico quando a gente faz 
as trocas em discussões que acontecem aqui no campo (J. S. O.) 
 
Porque diariamente a gente está praticando o ensino na prática e o ensino 
teórico. Então, eu acho que a gente faz papel de docente sim (R. L. A. C.). 
 
vejo docência como a questão de estar ensinando e estar discutindo (O. R. 
S. N.). 

 

Para Cunha (2014), a docência é uma atividade complexa, que exige tanto 

uma preparação cuidadosa, como singulares condições de exercício. 

Ao entrar em contato com concepções docentes, podemos identificar que 

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

abrangem dimensões individuais e coletivas, configurando movimentos de intervir no 

mundo (BATISTA; ROSSIT, 2014). 

A educação pode ser classificada como formal, não formal e informal. A 

educação formal acontece nas salas de aula, a educação informal é a educação dos 

pais, sem intencionalidade e a educação não formal é a educação do mundo com 

intencionalidade. 

Segundo Berardinelli (2003, p. 15) “o ensino formal ou não formal pode 

ocorrer em sala de aula ou no campo prático mediante a observação, pelo residente, 

do fazer pelo mais experiente ou nas demonstrações feitas pela preceptora”. 

A educação não formal possui intencionalidade e proposta. É construída 

coletivamente. Capacita os indivíduos e esta é adquirida (GOHN, 2010). 

Percebe-se que existe uma intencionalidade na atividade desenvolvida pela 

preceptoria em enfermagem, porém, no nosso ponto de vista, embora todos os 

autores discutam a ideia de o preceptor ser docente, acreditamos que a atividade da 

preceptoria é desenvolvida através de uma prática com contexto educativo numa 
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visão de educação não formal, conforme se depreende a partir de Trilla (2008, p. 

40), o qual afirmar que “a educação não formal seria aquela que tem lugar mediante 

procedimentos ou instâncias que rompem com alguma ou algumas dessas 

determinações que caracterizam a escola. Pode-se citar a educação à distância e 

igualmente o ensino preceptoral”. 

Segundo Trilla (2008, p. 41), 

 
na realidade, na educação não formal, cabe o uso de qualquer metodologia 
educacional, ate mesmo aquelas que são mais usuais na instituição escolar. 
O que ocorre é que a educação não formal, por situar-se fora do sistema de 
ensino regrado, desfruta de uma série de características que facilitam certas 
tendências metodológicas. 

 

Nesses aspectos, a educação não formal é sistemática, tem intencionalidade, 

e tem cunho educativo e formador. A partir do papel do preceptor no campo prático, 

é notório o desenvolvimento da educação não formal, tendo em vista qe a mesma é 

desenvolvida fora dos muros escolares, porém, desenvolve e capacita o residente de 

enfermagem, tanto no aspecto técnico, científico e prático, como no aspecto ético e 

moral.  

Na categoria “Docência na preceptoria”, identificamos o quanto o conceito de 

docência está entrelaçado nas atividades desenvolvidas pela preceptoria em 

enfermagem, tendo em vista sua atividade educativa e formativa durante todo o 

processo de aprendizagem do residente em enfermagem.  
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6 CONCLUSÕES 

 

A atividade da preceptoria é desenvolvida a todo tempo com objetivos 

formativos e educativos, tendo em vista que o preceptor é o profissional experiente, 

habilitado tecnicamente e cientificamente.  

No contexto geral, o perfil dos participantes atende à legislação vigente que 

delimita como pré-requisito a formação mínima de especialista na área de cuidados 

intensivos. Em sua maioria, os participantes da pesquisa eram atuantes no programa 

de residência em enfermagem há cerca de 3 anos, em média, porém, com tempo de 

formação em Enfermagem de cerca de 5 a 10 anos, demonstrando, assim, um 

tempo de experiência importante na atuação do programa. Outro fato relevante é 

que, no total de 14 participantes, 13 destes são ex-residentes, o que demonstra a 

valorização dos profissionais formados neste campo.  

Buscando atender aos requisitos da competência da atividade da preceptoria 

na Unidade de Cuidados Intensivos do campo estudado, identifiquei que as 

atividades de supervisão, orientação e ensino são as principais verbalizadas, 

confrontando com a ABEM (2014), que descreve que o preceptor necessita 

desenvolver competência a fim de atuar no ensino e aprendizagem do residente em 

enfermagem no campo prático, assim como o COREN (2008), relaciona com a 

competência da liderança.  

Os programas de residência propõem o ensinar e o aprender no fazer e na 

reflexão sobre a prática, e o preceptor é o profissional que recebe a tarefa de 

acompanhar o residente no seu aprendizado e desenvolvimento das atividades de 

cuidado (RIBEIRO, 2013). 

Nesse contexto, acredito que há um significado em ser preceptor para além 

do exercício da prática no campo, como simples execução da técnica na qual o 

residente pode ser um expectador ou executor das tarefas delegadas. Acredito que 

o preceptor seja o articulador estratégico entre o mundo da escola e o mundo do 

trabalho e que constrói com ele uma assistência cientificamente fundamentada. 

Diante deste cenário, foram discutidas as competências elencadas, a partir 

das quais, foi possível apontar o profissionalismo orientado pela supervisão, 

orientação direta nas atividades práticas e ensino com objetivos e fins formativos. 
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Na discussão sobre as competências, destaca-se a relação entre o processo 

de ensino aprendizagem que o preceptor desenvolve no campo prático, 

principalmente por atuar com pacientes gravemente enfermos, que requerem 

cuidados minuciosos, específicos e qualificados.  

Essas competências desenvolvidas pelo preceptor no campo prático são 

inerentes da experiência prévia enquanto enfermeiro assistencial, enquanto 

preceptor e a partir do desenvolvimento de habilidades técnico-científicas 

desenvolvidas ao longo da formação contínua.   

Segundo Ribeiro (2013), o preceptor compartilha com o residente as mais 

diversas situações de ensino e aprendizado no dia a dia, pois a residência é uma 

modalidade de pós-graduação, em que o trabalho adquire um princípio educativo. 

Observo que esses preceptores se encontram em seu ambiente de trabalho, 

em pleno exercício profissional, inseridos na dinâmica do serviço e da equipe 

multiprofissional e com a responsabilidade do cuidado ao paciente. Em sua maioria, 

estes preceptores detêm uma experiência ampla na prática, porém, em seu total, 

não possuem formação didático-pedagógica.  

Tardif (2012, p. 119), ao discutir sobre a prática educativa, declara que a 

pedagogia é a dimensão instrumental do ensino, uma tecnologia que coordena os 

mais distintos meios, a fim de promover resultados educativos. Dessa forma, ainda 

ressalta que, “assim como não existe trabalho sem técnica, também não existe 

processo de ensino-aprendizagem sem pedagogia”. 

Nesse contexto, o ensino e o trabalho na área da saúde buscam a formação 

de um profissional crítico, criativo e reflexivo, com competência para atuar na 

assistência e apto a continuar aprendendo e se qualificando ao longo do exercício 

profissional.  

Ao assumir a responsabilidade do ensino no serviço, o preceptor identifica 

que sua atividade, além do cuidado direto ao paciente, juntamente com o residente 

de enfermagem, agora se encontra inserida em um contexto de ensino e 

aprendizagem, e suas novas experiências irão provocar situações que poderão 

reestruturar o seu conhecimento e transformar realidades. 

Na prática, os preceptores de enfermagem se percebem como profissionais 

formativos que desenvolvem cuidados de uma forma sistematizada, porém, sem 

domínio de técnicas didático-pedagógicas, e estas são identificadas como 
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dificuldade para atuação no processo de ensino-aprendizagem. Estes ainda se 

percebem como profissionais que necesitam de características inerentes à função de 

preceptoria, pois estamos descrevendo um ambiente de ensino e aprendizagem com 

pacientes gravemente enfermos e que requerem qualificação técnico-cientifica e 

humana.  

A partir dos achados do estudo, identificamos que os preceptores atuantes no 

campo prático necessitam de preparo didático-pedagógico para qualificação da sua 

atuação no processo de ensino-aprendizagem do profissional Residente em 

Enfermagem. 

Algumas dessas características são construídas a partir da prática diária, 

enquanto agentes formadores, como a experiência, e a peculiaridade de, em sua 

maioria, serem ex-residentes deste mesmo programa de residência. As outras 

características precisam ser desenvolvidas e aplicadas no contexto educativo e no 

desenvolvimento de habilidades dos residentes no campo prático, tendo em vista o 

ambiente mediado de gravidade e instabilidade dinâmica dos pacientes.  

No aspecto da docência na preceptoria, enquanto percepção dos preceptores 

de enfermagem, nota-se que que estes se reconhecem, a todo o momento, como 

docentes, mesmo que esse conceito esteja corrompido, tendo em vista os autores 

citados que descrevem que o ensino preceptoral é desenvolvido pela educação não 

formal. Nesse mesmo contexto, pode-se afirmar que o conceito de docência se 

sobrepõe aos princípios mais íntimos da educação. 

Faz-se necessário que os olhares públicos se curvem para valorização, 

credibilidade e investimentos no processo educativo de formação de preceptores de 

enfermagem no que tange às ações didáticas e pedagógicas que qualificarão a 

formação dos residentes. 

Finalizo com uma breve discussão sobre os dois núcleos temáticos e as seis 

categorias encontradas nesta pesquisa, que atendem as demandas das questões 

norteadoras de pesquisa. Assim, identificamos as competências elencadas pela 

preceptoria que determinam a sua atividade de supervisão, orientação e ensino, e a 

percepção destes quanto às dificuldades encontradas na prática com relação à 

necessidade de técnicas didático-pedagógicas, características inerentes ao 

preceptor de enfermagem em campo prático e à percepção enquanto docente na 
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preceptoria, mesmo que não compatibilize com os conceitos defendidos por grandes 

autores. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Carta de anuência. 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

De: Mestranda Simone Teixeira da Luz Costa 

Para: Diretoria Geral e Coordenação da Residência de Enfermagem – Hospital 

Cidade - Salvador 

 

Assunto: Solicitação de Consentimento para Realização de Pesquisa. 

 

Prezado Senhor, 

Venho respeitosamente solicitar autorização para realização da Pesquisa 

intitulada: “O preceptor na Residência em Terapia Intensiva: seu papel educativo na 

formação do enfermeiro”. 

A pesquisa tem como objetivo: Investigar as competências do preceptor na 

formação profissional do enfermeiro na Residência em Terapia Intensiva 

O referido estudo contemplará os profissionais Enfermeiros que atuam como 

preceptores de Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva, onde será utilizado 

um roteiro de entrevista, com perguntas abertas e fechadas. 

Ao término da pesquisa, pretende-se retornar ao serviço no intuito de 

fortalecimento do ensino em campo prático e sua excelência cada vez maior. 

Ressalto que o estudo cumprirá os princípios éticos e vigentes na resolução 

n° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que trata da pesquisa envolvendo 

seres humanos. 

 

Simone Teixeira da Luz Costa 
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APÊNDICE B: Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada “O 

PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA EM TERAPIA INTENSIVA: SEU PAPEL 

EDUCATIVO NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO”. Os pesquisadores envolvidos 

com o referido projeto são: Enfermeira Simone Teixeira da Luz Costa (pesquisadora 

responsável) e Profa. Dra. Rita Tarcia Lino (pesquisadora orientadora), e o 

Coorientador Prof. Dr. Gilberto Tadeu Reis Lima, vinculados à Universidade 

Federal de São Paulo – CEDESS. O objetivo do estudo é investigar as 

competências do preceptor na formação profissional do enfermeiro na Residência 

em Terapia Intensiva. Todos os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem 

aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme a Resolução nº. 

466/2012, do Conselho Nacional de Saúde.  

Sua participação nesta pesquisa será validada a partir de uma entrevista 

semiestruturada conforme a questão norteadora. Será utilizado um gravador portátil 

para esta modalidade de entrevista e observação. Esses dados serão guardados por 

um período de 5 anos. As informações fornecidas por você serão confidenciais e de 

conhecimento apenas do(s) pesquisador(es) responsável(eis). Você não será 

identificado(a) em nenhum momento, e quando for necessário exemplificar 

determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será 

substituído de forma aleatória. A pesquisa tentará preservar ao máximo sua 

privacidade.  

A pesquisa oferece como benefício a possibilidade de melhoria na qualidade 

de ensino das residências de enfermagem. Sua participação não traz complicações 

legais, nenhum risco físico ou à sua dignidade. Você pode sentir algum tipo de 

constrangimento ou vergonha ao responder os questionamentos. Caso você se sinta 

incomodado com alguma pergunta não precisará respondê-la. Para evitar esse tipo 

de situação, o(s) pesquisador(es) procurará fazer com que se sinta confortável 

durante toda a pesquisa, visando seu bem estar.  

O(s) pesquisador(es) se compromete em divulgar os resultados obtidos ao 

final da pesquisa. Para tanto, será deixada uma cópia do relatório final da pesquisa 

na Instituição CEDESS - UNIFESP à disposição de todos. O(s) pesquisador(es) 

também divulgará os resultados através de eventos e revistas científicas. 
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Vale ressaltar que sua participação é voluntária e você pode se recusar a 

participar do estudo, ou retirar seu consentimento a qualquer momento sem precisar 

justificar, e se desejar sair da pesquisa, não sofrerá qualquer prejuízo.  

Antes de decidir participar do estudo, poderá fazer todas e quaisquer 

perguntas que desejar para o(s) pesquisador(es) para que possa conhecer os 

benefícios e os danos aos quais estará exposta(o). 

Se houver qualquer dúvida ou problema durante a pesquisa, você poderá 

entrar em contato com a pesquisadora Simone Teixeira da Luz Costa, devidamente 

matriculada na Universidade Federal de São Paulo, através do e-mail: 

simonecosta19@yahoo.com.br e pelo telefone (75) 99960-4366. 

Caso haja alguma dúvida quanto à ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética e Pesquisa da Unifesp, que se localiza na Rua Botucatu, n° 572, 1° 

andar, Vila Clementino, São Paulo-SP, CEP: 04.023-061, e-mail: 

cepunifesp@unifesp.br e telefone: (11) 5571-1062, e ainda com o Comitê de Ética e 

Pesquisa da instituição coparticipante – Hospital Cidade, através do endereço: Rua 

Saldanha Marinho n° 88, Caixa D’água, Salvador, CEP: 40.323-010, e-mail: 

diretoria@hospitalcidade.com.br e telefone: (71) 3505 – 8450. 

 

Recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo 

realizado pleno esclarecimento de minha participação. 

 

 

Consentimento pós-esclarecido 

 

Eu, após a leitura deste documento e após ter tido a oportunidade de 

conversar com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, 

acredito estar suficientemente informado(a) para participar desta pesquisa. Estou 

ciente dos objetivos e conteúdo da pesquisa, dos possíveis danos/riscos a que serei 

submetido(a), dos benefícios, da divulgação dos resultados finais e da garantia de 

que minha identidade será mantida em sigilo. Ficou claro, para mim, que minha 

participação é voluntária, não tendo sofrido nenhuma interferência dos 

pesquisadores. Sei que posso rever as informações que forneci na entrevista, 

corrigir o que disse e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem 
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prejuízos, penalidades ou perda de qualquer benefício. Diante do exposto, expresso 

minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo. Irei assinar 

este termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias, permanecendo uma 

comigo, para meu controle, como garantia da minha autonomia. 

 

Salvador, ______ de ____________________ de __________. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do(a) preceptor de enfermagem 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE C: Análise dos resultados do roteiro piloto (pré-teste). 

 

03 de Junho de 2016. 

 

• Aplicação: entrevista gravada após autorização dos participantes; 

• Formato: gravada; 

• Número de participantes e respondentes: 03 preceptores de enfermagem; 

• Perfil do público-alvo: preceptores de enfermagem da Residência em 

Terapia Intensiva. 

 

Análise dos resultados 

 

Questões Resultados Decisão 

Dados Sócio-demográficos 

01 Nome: todos responderam manutenção 

02 Idade todos responderam manutenção 

03 Tempo de 

formação 

todos responderam com o nome do 

curso de graduação 

manutenção 

04 Especialização todos responderam, mas 

consideraram especialização lato 

sensu e residência 

manutenção 

05 qual?  explicitaram o nome do curso ou da 

residência 

manutenção 

06 Tempo atuação 

como preceptor 

todos responderam manutenção 

07 Atuação como 

preceptor em 

outra residência  

todos responderam manutenção 

Dados específicos quanto às atividades dos preceptores de enfermagem 

08 Atividades 

práticas 

Todos responderam manutenção 

09 Competências todos responderam, porém, surgiram manutenção 
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Questões Resultados Decisão 

específicas dúvidas em relação à questão da 

inerência às competências 

10 Perfil do 

preceptor 

todos responderam manutenção 

11 Competências 

inerentes 

todos responderam, porém, 

acreditaram ser a mesma questão de 

competência 

alteração 

(*1) 

12  

 

Competências 

para atuação 

todos responderam, porém, 

acreditaram ser a mesma questão de 

competência, ficando bastante 

repetitivo 

alteração 

(*1) 

13 Legislação  todos responderam manutenção 

14 Papel formativo todos responderam manutenção 

15 Facilidades todos responderam manutenção 

16 Dificuldade todos responderam manutenção 

17 Docência todos responderam manutenção 

 

*1 - As questões referentes às competências específicas do preceptor foram 

resumidas a apenas uma. Foram excluídas as questões 04 e 05 do roteiro teste, 

haja vista que se entendeu que estas questões ficaram repetitivas quanto às 

competências dos preceptores, representando uma distância quanto ao objetivo da 

pesquisa. 

 

Tempo médio das entrevistas: no máximo 30 minutos. 
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APÊNDICE D: Roteiro de entrevista. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CEDESS- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Simone Teixeira da Luz Costa 

Fone: (75) 999604366 

E-mail: simonecosta19@yahoo.com.br 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS  

Iniciais:  

Idade: 

Tempo de formação:______ anos 

Fez curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização?  

 (  ) sim (  ) não 

 Qual?  

Fez curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado ou Doutorado?  

(  ) sim (  ) não  

Qual área?  

Há quanto tempo atua como preceptor(a) na área de Enfermagem? 

  

Já atuou como preceptor(a) de Enfermagem em outro Programa de 
Residência? Sim (  ) Não (  ) Onde?  

 

1- Descreva as atividades que realiza durante sua prática de preceptoria. 

2- Você acredita que há competências específicas para atuar na Preceptoria?  

Sim (  ) Não (  ) 

Em caso afirmativo, descreva quais seriam as competências específicas 

para atuar na Preceptoria. 

3- Descreva o perfil do preceptor para você. 

4- Você conhece a legislação vigente sobre a prática de preceptoria? 

Sim (  ) Não (  ) 

Caso afirmativo, descreva o que você conhece e entende sobre a 

legislação. 
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5- Quais relações você identifica entre a legislação que orienta a prática da 

Preceptoria e a sua atuação como preceptor na área de Enfermagem? 

6- Você se reconhece como um profissional que atua na formação profissional 

do residente?  

(  ) Sim (  ) Não. 

Em caso afirmativo, descreva em quais situações da sua prática você 

identifica que está atuando como formador. 

7- Quais as dificuldades que você identifica para atuar na Preceptoria, 

considerando sua dimensão formativa? 

8-  Quais as facilidades que você identifica para atuar na Preceptoria, 

considerando sua dimensão formativa? 

9-  Você se reconhece como docente na prática da preceptoria?  

(  ) Sim  (  ) Não  

Justifique sua resposta. 
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APÊNDICE E: Quadro analítico. 

 

Quadro 3 - Categorias, Unidades de Contexto e Unidades de Registro. 

NÚCLEO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS DO PRECEPTOR EM ENFERMAGEM NA RESIDÊNCIA 
EM TERAPIA INTENSIVA 

Unidade de Contexto Unidade de Registro Categoria 
01 “papel como preceptora na verdade é 

a supervisão das atividades dos 
residentes na prática na unidade de 
terapia intensiva e a gente 
supervisiona orienta, a gente orienta 
também algumas atividades teóricas 
de aula discussão de caso clínico no 
campo, tem as atividades 
administrativa também da unida que 
fica voltada mais para a preceptoria 
também, mas na verdade a 
supervisão e orientação mesmo dos 
residentes, né, tanto na parte prática 
como na parte teórica estimulo 
também, né, na parte teórica” (F. C. 
J.). 

“supervisão das atividades dos 
residentes na prática na unidade 
de terapia intensiva [...] algumas 
atividades teóricas de aula 
discussão de caso clínico no 
campo, tem as atividades 
administrativa também”. 

Supervisão 

02 “supervisão dos residentes, estimulo a 
atividade educativa, a prática da 
assistência, em termos de atividades a 
serem desenvolvidos na UTI, o 
atendimento ao paciente a familiar, e 
os procedimentos gerais que são 
realizados dentro da UTI” (D. S. M). 

“Supervisão dos residentes, 
estimulo a atividade educativa, a 
prática da assistência, em termos 
de atividades a serem 
desenvolvidos na UTI, o 
atendimento ao paciente a 
familiar, e os procedimentos 
gerais que são realizados dentro 
da UTI”. 

Supervisão 

03 “o papel de preceptor eu vejo como de 
educador, né, então, a gente 
supervisiona as atividades 
assistenciais e a gente prepara os 
residentes para o mercado de 
trabalho, né, então, além de preparar 
as atividades as rotinas que a gente 
vai passando tem a questão também 
que a gente vai sinalizando a questão 
de postura, de trabalho em equipe, de 
liderança isso e muitas tarefas 
também que a gente tenta estar 
buscando colocando isso em prática 
com os residentes” (C. A. R. T.). 

“a gente supervisiona as 
atividades assistenciais e a gente 
prepara os residentes para o 
mercado de trabalho, né, então, 
além de preparar as atividades as 
rotinas que a gente vai passando 
tem a questão também que a 
gente vai sinalizando a questão 
de postura, de trabalho em 
equipe, de liderança”. 

Supervisão  

04 “Supervisão, orientação, a gente tenta 
relacionar a teoria e prática, a gente 
tenta ensinar na prática e sempre 
relacionando com a teoria” (K. S. P). 

“Supervisão, orientação, a gente 
tenta relacionar a teoria e prática, 
a gente tenta ensinar na prática e 
sempre relacionando com a 
teoria” 

Supervisão/ 
Orientação 

05 “Faz supervisão da assistência 
prestada pelos residentes. Faz 
avaliação do desenvolvimento, de 
acordo com o tempo de permanência 
do residente. A gente, na verdade, 
atua como enfermeiro assistencial, 
junto com o residente, mas 

“Faz supervisão da assistência 
prestada pelos residentes. Faz 
avaliação do desenvolvimento, de 
acordo com o tempo de 
permanência do residente”. 

Supervisão 
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supervisionando o trabalho deles, 
junto com o restante da equipe” (T. A. 
R.). 

06 “seria um preceptor capacitado para 
estar passando esses conhecimentos 
ter dominou de conhecimentos 
teóricos ter essa prática da docência 
para estar passando por essas 
orientações e estar supervisionando 
esses residentes durante toda a 
prática na UTI no ensino” (D. S. M.). 

“ter dominiode conhecimentos 
teóricos ter essa prática da 
docência para estar passando por 
essas orientações e estar 
supervisionando esses residentes 
durante toda a prática”. 

Supervisão/ 
Orientação 

07 “o meu envolvimento na residência na 
preceptoria é o ensino mesmo prático, 
teórico prático envolvido na 
assistência direta” (J. T. L.). 

“o meu envolvimento na 
residência na preceptoria é o 
ensino mesmo prático, teórico 
prático envolvido na assistência 
direta”. 

Ensino 

08 “Como preceptora atividades que eu 
realizo é de estar ensinando mesmo 
nas rotinas de enfermagem como 
preparar medicação e procedimentos, 
em lidar com o técnico de 
enfermagem com a equipe de 
enfermagem em si” (D. G. D.). 

“estar ensinando mesmo nas 
rotinas de enfermagem como 
preparar medicação e 
procedimentos, em lidar com o 
técnico de enfermagem com a 
equipe de enfermagem em si”. 

Ensino 

09 “a patir do momento que a gente 
incentiva o estudo teórico, que a gente 
ensina a teoria também, eu acho que 
nesse momento, a gente está sendo 
formativo” (R. L. A. C.). 

“a patir do momento que a gente 
incentiva o estudo teórico, que a 
gente ensina a teoria também, eu 
acho que nesse momento, a 
gente está sendo formativo” 

Ensino 

10 “facilidade eu acho que quando a 
gente domina, onde a gente atua a 
gente tem mais facilidade em lidar, de 
discutir, que a gente não está aqui 
também só para ensinar, a gente está 
aqui para orientar, tentar direcionar é 
uma troca também” (K. S. P). 

“que a gente não está aqui 
também só para ensinar, a gente 
está aqui para orientar, tentar 
direcionar é uma troca também”. 

Orientação/ 
Ensino 

11 “no momento que eu faço 
acompanhamento dele durante toda 
assistência ao paciente no momento 
que eu descubro a parte de 
diagnóstico e associo ele na prática 
para assistir o paciente durante todo o 
plantão e que discuto isso da melhor 
abordagem possível” (D. S. M.) 

“eu faço acompanhamento dele 
durante toda assistência ao 
paciente no momento que eu 
descubro a parte de diagnóstico e 
associo ele na prática”. 

Orientação  

12 “Com certeza, eu já vivenciei esse 
programa e percebi fora do ambiente 
hospitalar depois que eu me formei na 
residência, quanto importantes 
quantos momentos eu via alguma 
preceptora minha me orientando fora 
este ambiente” (I. A. L.). 

“quanto importantes quantos 
momentos eu via alguma 
preceptora minha me orientando 
fora este ambiente”. 

Orientação 

13 “enquanto preceptor nas minhas 
atividades eu acompanho o residente 
desde o momento que inicia a 
passagem do plantão, durante todos 
os procedimentos, na assistência ao 
paciente, na distribuição dos 
residentes durante o período do 
plantão, acompanhando durante a 

“enquanto preceptor nas minhas 
atividades eu acompanho o 
residente desde o momento que 
inicia a passagem do plantão, 
durante todos os procedimentos, 
na assistência ao paciente, na 
distribuição dos residentes 
durante o período do plantão, 

Orientação 



75 

 

 

aplicação de medicação, durante os 
cuidados de higiene para os 
apartamentos, procedimentos 
invasivos” (O. R. S. N.). 

acompanhando durante a 
aplicação de medicação, durante 
os cuidados de higiene para os 
apartamentos, procedimentos 
invasivos 

14 “A orientação de trabalho científico, a 
orientação de artigo, a prática na 
assistência também, toda essa 
formação acho que passa pela gente, 
toda a formação do residente passa 
por nós”. (R. C. O. C.). 

“A orientação de trabalho 
científico, a orientação de artigo, a 
prática na assistência também, 
toda essa formação acho que 
passa pela gente, toda a 
formação do residente passa por 
nós”. 

Orientação 

15 “Desde o momento que eles entram 
na UTI, na passagem de plantão do 
paciente, na realização dos pequenos 
procedimentos, na atuação nas 
intercorrências, nas discussões de 
caso, nos momentos de atividade 
educativa, todos esses momentos eu 
acho que a gente está atuando como 
preceptor” (K. S. P.). 

“Desde o momento que eles 
entram na UTI, na passagem de 
plantão do paciente, na realização 
dos pequenos procedimentos, na 
atuação nas intercorrências, nas 
discussões de caso, nos 
momentos de atividade educativa, 
todos esses momentos eu acho 
que a gente está atuando como 
preceptor”. 

Orientação 

16 ”a gente acaba orientando mesmo eu 
acho que isso ai ajuda bastante o 
profissional, até porque eu também fui 
residente e eu reconheço o papel 
importante da preceptoria teve na 
minha formação” (F. C. J.). 

“eu reconheço o papel importante 
da preceptoria teve na minha 
formação”. 

Orientação 

17 “No momento em que eu estou 
orientando, estimulando ensino, a 
gente nas discussões de caso, que a 
gente passa o conhecimento, não só 
da rotina, mas toda a parte científica” 
(N. M. O. F.). 

“No momento em que eu estou 
orientando, estimulando ensino, a 
gente nas discussões de caso, 
que a gente passa o 
conhecimento, não só da rotina, 
mas toda a parte científica” 

Orientação 

18 “Enquanto preceptora, a gente atua 
como facilitador de teoria, de 
conhecimento teórico. A gente 
fiscaliza a prática dos estudantes de 
residência, corrige as práticas que não 
estão em conformidade com o que é 
descrito pela literatura, o que é 
protocolado pela própria instituição” 
(R. L. A. C.). 

“Enquanto preceptora, a gente 
atua como facilitador de teoria, de 
conhecimento teórico”. 

Orientação 

19 “Inicialmente eu acompanho os 
residentes tanto nas atividades 
administrativas quanto nas atividades 
práticas, eu oriento os residentes na 
admissão dos pacientes, na 
sistematização da assistência traves 
do desenvolvimento do diagnóstico de 
enfermagem, o histórico, os registros, 
anotação, evolução, oriento quanto a 
prescrição de enfermagem sempre 
discutindo com eles o quadro clinico 
do paciente [...]” (M. A. C. S). 

“acompanho os residentes tanto 
nas atividades administrativas 
quanto nas atividades práticas, eu 
oriento os residentes”. 

Orientação  

20 “como preceptora nós acompanhamos 
os residentes em campo prático e 
monitoramos na verdade a parte 

“acompanhamos os residentes 
em campo prático e monitoramos 
na verdade a parte assistencial 

Orientação  
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assistencial desses alunos na lida 
mesmo do dia a dia da terapia 
intensiva” (J. S. O.). 

desses alunos”. 

NÚCLEO TEMÁTICO: PERCEPÇÃO DOS PRECEPTORES EM ENFERMAGEM NA FORMAÇÃO 
DOS RESIDENTES EM TERAPIA INTENSIVA 

Unidade de contexto Unidade de Registro Categoria 
01 “A dificuldade que eu tenho é que a 

gente não tem um curso para a gente 
mesmo para ser preceptor, questão de 
relacionamento, de como lidar com o 
residente” (D. G. D.). 

“A dificuldade que eu tenho é que 
a gente não tem um curso para a 
gente mesmo para ser preceptor, 
questão de relacionamento, de 
como lidar com o residente”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica 
 

02 “acho que você tem que ser primeiro 
ser especialista na área ter 
conhecimento, o conhecimento 
técnico cientifico eu acho que é a 
parte mais importante, mas se tiver 
alguma relacionada a educação, a 
didática eu acho que ajuda” (K. S. P.). 

“primeiro ser especialista na área 
ter conhecimento, o conhecimento 
técnico cientifico eu acho que é a 
parte mais importante, mas se 
tiver alguma relacionada a 
educação, a didática eu acho que 
ajuda”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica 
 

03 “preparo metodológico, preparo 
pedagógico, porque a gente não tem a 
formação de professor, o preceptor ele 
tem a formação prática, a formação 
prática a gente tem, mas a parte 
pedagógica, metodológica a gente vai 
levando, mas a gente não tem um 
preparo mesmo, uma formação de 
professor” (F. C. J.). 

“a gente não tem a formação de 
professor, o preceptor ele tem a 
formação prática, a formação 
prática a gente tem, mas a parte 
pedagógica, metodológica a gente 
vai levando”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica 
 

04 “a questão do preparo pedagógico 
digamos assim, eu acho que isso é 
falho” (J. S. O.). 

“a questão do preparo pedagógico 
digamos assim, eu acho que isso 
é falho” (J. S. O). 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica 

05 “dificuldades eu colocaria basicamente 
novamente vou tocar nesse ponto aí, 
que seria preceptoria enquanto grupo 
precisa reforçar essa questão do 
encaminhamento da base pedagógica 
e de um norte na verdade que eu acho 
que a preceptoria também poderia 
estar mais focada na questão da 
pesquisa” (J. S. O.). 

“preceptoria enquanto grupo 
precisa reforçar essa questão do 
encaminhamento da base 
pedagógica”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica 
 

06 “eu acho que a gente poderia ser um 
pouco mais voltado para ensino 
mesmo, para ter a didática do 
ensinamento, porque a gente baseia 
nossa prática, nosso ensinamentos 
nas vivencias nossas, no nosso 
estudo, na nossa vivencia”. (J.T.L.). 

“a gente poderia ser um pouco 
mais voltado para ensino mesmo, 
para ter a didática do 
ensinamento, porque a gente 
baseia nossa prática, nosso 
ensinamentos nas vivencias 
nossas”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica 
 

07 “Eu acho que ainda falta muitos 
cursos específicos para residência, 
mesmo, na área de educação. Porque 
na área de assistência, a gente tem 
muita coisa, a gente vive, a gente tem 
experiência, a gente troca 
experiências, mas o que falta é a parte 
de educação” (R. C. O. C.). 

“Eu acho que ainda falta muitos 
cursos específicos para 
residência, mesmo, na área de 
educação”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica 
 

08 “existe dificuldade, porque não existe, 
pelo menos até onde eu sei, não 
existe um curso de formação de 

“Então, quanto mais experiência 
você vai ganhando, mais você vai 
entendendo, inclusive da questão 

Necessidade 
de formação 
didático 
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preceptoria. Então, você não nasce 
preceptor, você aprende a ser 
preceptor. Então, quanto mais 
experiência você vai ganhando, mais 
você vai entendendo, inclusive da 
questão pedagógica, que não faz 
parte da nossa formação” (R. L. A. C.). 

pedagógica, que não faz parte da 
nossa formação”. 

pedagógica 
 

09 “Deveriam existir... Eu acho que a 
capacitação. O preceptor precisa, 
além de ter a capacidade técnica e 
científica de estar numa terapia 
intensiva, ele precisa ter técnicas de 
ensino, de como lidar com a 
dificuldade do outro, como se 
posicionar em situações de 
dificuldade, de conflito entre você 
como parte da equipe e você como 
preceptor e o residente. Acho que isso 
seria uma habilidade específica para 
você estar no cargo de preceptor” (T. 
A. R.). 

“Deveriam existir... Eu acho que a 
capacitação. O preceptor precisa, 
além de ter a capacidade técnica 
e científica de estar numa terapia 
intensiva, ele precisa ter técnicas 
de ensino”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica 
 

10 “Talvez, se a gente tivesse hoje uma 
formação melhor, a gente teria uma 
facilidade, a gente não teria essa 
primeira etapa muito difícil, que é de 
formação como enfermeiro”(T.A.R.) 

“Talvez, se a gente tivesse hoje 
uma formação melhor, a gente 
teria uma facilidade, a gente não 
teria essa primeira etapa muito 
difícil, que é de formação como 
enfermeiro”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica 
 

11 “Tem que ter um lado pedagógico, 
para você ensinar, você precisa saber 
um pouco de pedagogia” (R. L. A. C.). 

“Tem que ter um lado pedagógico, 
para você ensinar, você precisa 
saber um pouco de pedagogia”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógico 

12 “eu acho que isso ai é uma dificuldade 
que a gente vai aprendendo com o 
tempo, eu acho que também a gente 
acaba pecando um pouco na parte 
teórica, eu acho que a gente tem que 
estimular mais eu vejo que tem 
momentos que a gente tem que 
estimular mais o residente para a 
parte teórica, a gente acaba pegando 
muito na parte prática e eu acho que 
tem momentos que a gente peca 
então, que eu acho que é uma 
dificuldade mesmo do grupo” (F. C. 
J.). 

“é uma dificuldade que a gente vai 
aprendendo com o tempo, eu 
acho que também a gente acaba 
pecando um pouco na parte 
teórica”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica  

13 “o atributo mais em geral seria o olhar 
do ponto de vista pedagógico mesmo 
de conseguir identificar os melhores 
caminhos para você formar um 
profissional dentro daquela área” (J. S. 
O.). 

“o olhar do ponto de vista 
pedagógico mesmo de conseguir 
identificar os melhores caminhos 
para você formar um profissional 
dentro daquela área”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica 

14 “eu acredito que o do ponto de vista 
assistencial das orientações para a 
assistência ser prestada sim, porém, 
eu acho que deveria haver um 
direcionamento maior do ponto de 
vista pedagógico didático realmente 
da preceptoria enquanto grupo” (J. S. 

“porém, eu acho que deveria 
haver um direcionamento maior 
do ponto de vista pedagógico 
didático”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica 
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O.). 
15 “acho que essa é a parte mais difícil 

mais complexa é a relação 
interpessoal a questão da didática 
acho que é questão mais difícil de 
atuar” (K. S. P). 

“acho que essa é a parte mais 
difícil mais complexa é a relação 
interpessoal a questão da didática 
acho que é questão mais difícil de 
atuar”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica 

16 Eu acho que a gente precisa de uma 
formação melhor. A gente precisa ter 
técnicas, o que falta são técnicas de 
docência. E talvez, se você buscar 
isso numa outra formação, numa pós-
graduação, num mestrado, vai te dar 
técnicas. Porque “a gente, como 
enfermeiro em si, a gente faz tudo 
empiricamente” (T. A. R.). 

“Eu acho que a gente precisa de 
uma formação melhor. A gente 
precisa ter técnicas, o que falta 
são técnicas de docência”. 

Necessidade 
de formação 
didático 
pedagógica 

01 “Olha, o ideal o primeiro passo gostar 
de ensinar, né, o preceptor deve 
gostar de ensinar, paciência, ser 
cordial, saber lidar com as diferenças 
que cada ser humano em si, cada ser 
humano tem uma personalidade, tem 
o jeito de se comportar, respeitar o 
indivíduo, acho que é isso assim” (D. 
G. D.). 

“gostar de ensinar, paciência, ser 
cordial, respeitar individuo”. 

Caracteristicas 
do preceptor 

02 “Eu acho que você tem, tem que 
gostar de ensinar, né, de uma forma 
ou de outra você tem que ser também 
tem um entendimento do que a gente 
está atuando com formação que são, 
que a gente recebe já profissionais 
formados, mas profissionais que não 
tem experiência área então, a gente 
tem que ter essa visão de estar 
mesmo ajudando o residente a estar 
enfrentando, porque a terapia 
intensiva é um mundo totalmente novo 
então, eu acho que a gente tem que 
estar preparado para lidar, para estar 
recebendo profissionais que não tem 
experiência e estar auxiliando em 
todos os aspectos tanto na parte da 
técnica quanto também na parte da 
relação deles aqui dentro da terapia 
intensiva com os outros profissionais 
com os técnicos com as outras áreas 
também” (F. C. J.). 

“que gostar de ensinar... estar 
auxiliando em todos os aspectos 
tanto na parte da técnica quanto 
também na parte da relação deles 
aqui dentro da terapia intensiva”. 

Caracteristicas 
do preceptor 

03 “Eu acho que deve existir algumas 
características pessoais de ter 
paciência, saber ouvir, saber orientar 
o residente e também conhecer o 
programa, eu acho que se você 
conhecer o programa de certa forma” 
(I. A. L.). 

“deve existir algumas 
características pessoais de ter 
paciência, saber ouvir, saber 
orientar o residente e também 
conhecer o programa”. 

Caracteristicas 
do preceptor 

04 “Acho que existem competências 
especificas, primeiro é preciso você 
gostar muito da enfermagem gostar do 
que faz, ter uma vontade de se 
dedicar a estudar todos os dias a fim 

“Acho que existem competências 
especificas, primeiro é preciso 
você gostar muito da enfermagem 
gostar do que faz, ter uma 
vontade de se dedicar a estudar 

Caracteristicas 
do preceptor 
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de que possa esclarecer todas as 
dúvidas dos residentes.... a gente tem 
que estar preparado para poder lidar 
com diferentes situações, porque nós 
trabalhamos tanto com residentes 
numa situação de estres por ser uma 
situação nova para ele... você tem que 
ter uma sensibilidade aumentada para 
poder perceber quando você tem de 
interferir como preceptor não tirando a 
autonomia de estudante e de 
profissional” (M. A. C. S.). 

todos os dias.... a gente tem que 
estar preparado para poder lidar 
com diferentes situações”. 

05 “Experiência, qualificação, científica 
mesmo, paciência, eu acho que tem 
de ter, o dom mesmo do ensino, de 
poder saber passar, porque não 
adianta você saber, mas você tem que 
poder transmitir os seus 
conhecimentos também para outra 
pessoa” (N. M. O. F.). 

“Experiência, qualificação, 
científica mesmo, paciência, eu 
acho que tem de ter, o dom 
mesmo do ensino”. 

Caracteristicas 
do preceptor 

06 “Facilidade eu acho assim, que pelo 
fato da gente ser preceptor, supervisor 
eu acho que existe já um respeito e 
acaba que a gente facilita eles 
acabam tendo mesmo respeito pela 
gente, isso facilita, não sempre, mas 
que a maioria das vezes” (F. C. J.). 

“Facilidade eu acho assim, que 
pelo fato da gente ser preceptor, 
supervisor eu acho que existe já 
um respeito e acaba que a gente 
facilita”. 

Caracteristicas 
do preceptor 

07 “Facilidades eu acho que o fato de já 
ter sido preceptora é entender um 
pouco da lógica eu acho que isso é 
uma facilidade” (J.S.O.) 

“Facilidades eu acho que o fato 
de já ter sido preceptora é 
entender um pouco da lógica eu 
acho que isso é uma facilidade”. 

Caracteristicas 
do preceptor 

08 “a questão da relação interpessoal eu 
acho que isso também é necessário, o 
equilíbrio o auto controle na verdade 
isso do ponto de vista de aspecto 
subjetivos do preceptor” (J. S. O.). 

“a questão da relação 
interpessoal eu acho que isso 
também é necessário, o equilíbrio 
o auto controle na verdade isso 
do ponto de vista de aspecto 
subjetivos do preceptor”. 

Caracteristicas 
do preceptor 

09 “eu acho que o preceptor tem que ser 
responsável, acho que é uma 
característica que é primordial. Ele 
tem que ter empatia. Ele tem que 
demonstrar, não demonstrar que tem 
conhecimento, ele tem que estar se 
atualizando” (O. R. S. N.). 

“eu acho que o preceptor tem que 
ser responsável, acho que é uma 
característica que é primordial. 
Ele tem que ter empatia. Ele tem 
que demonstrar, não demonstrar 
que tem conhecimento, ele tem 
que estar se atualizando”. 

Caracteristicas 
do preceptor 

10 “Eu acho que o preceptor tem que ter 
conhecimento teórico, tem que ter 
vivência prática, experiência prática, 
tem que ser paciente, entender que o 
aluno geralmente chega para a gente 
com pouca experiência” (R. L. A. C.). 

“Eu acho que o preceptor tem que 
ter conhecimento teórico, tem que 
ter vivência prática, experiência 
prática, tem que ser paciente, 
entender que o aluno geralmente 
chega para a gente com pouca 
experiência”. 

Caracteristicas 
do preceptor 

11 “Eu acho que a facilidade vem da 
experiência, também. Então, assim, 
quanto mais experiência você tem, 
você tem maior facilidade em lidar 
com outros seres humanos e você 
consegue otimizar realmente, agilizar 
mais a sua assistência ao residente” 

“Eu acho que a facilidade vem da 
experiência, também. Então, 
assim, quanto mais experiência 
você tem, você tem maior 
facilidade em lidar com outros 
seres humanos e você consegue 
otimizar realmente, agilizar mais a 

Caracteristicas 
do preceptor 



80 

 

 

(R. L. A. C.). sua assistência ao residente”. 

12 “facilidades, assim, eu vejo a questão 
do respeito e eles têm uma segurança 
com a gente isso passa a ser uma 
responsabilidade da nossa parte e 
eles... É, isso contribui muito a 
experiência que a gente tem, que a 
gente traz de outras unidades quem já 
trabalhou eu acho que contribuiu 
muito, enriquece muito você estar 
passando conhecimento para eles, é 
uma vivência diferente você lidar com 
outra unidade então, são experiências 
que acrescentam bastante” (C. A. R. 
T.). 

“Experiência, enriquece muito 
porque você vai passando seu 
conhecimento”. 

Caracteristicas 
do preceptor 

13 “A todo momento. Desde a minha 
conduta da chegada, da minha 
postura como profissional, das minhas 
orientações, do meu estímulo a ele 
para continuar estudando novos 
conhecimentos, orientando para a sua 
conduta, eu acho que a todo momento 
a gente exerce o nosso papel 
educativo”(N.M.O.F.) 

“eu acho que a todo momento a 
gente exerce o nosso papel 
educativo”. 

Caracteristica 
do preceptor 

14 “Eu acho que o trabalho do preceptor 
é extremamente importante, é 
fundamental na formação do 
residente, desde que ele seja 
adequadamente, desde que a pessoa 
se empenhe e goste do que faz. 
Porque, diferente da sala de aula, na 
qual você cumpre só uma carga 
horária, muitas vezes de algumas 
horas e você está, muitas vezes, com 
o domínio do conhecimento, na 
residência, isso aqui é a prática, então 
você tem que saber e você tem que 
demonstrar confiança para o 
residente, para que ele possa 
aprender” (O. R. S. N.). 

“Eu acho que o trabalho do 
preceptor é extremamente 
importante, é fundamental na 
formação do residente, desde que 
ele seja adequadamente, desde 
que a pessoa se empenhe e 
goste do que faz”. 

Caracteristica 
do preceptor 

01 “Acho que no momento que eu 
estimulo o residente a estar buscando 
a entender o que ele está fazendo na 
prática, o momento que a gente alerta, 
porque o enfermeiro ele tem a parte 
técnica e tem a parte administrativa 
também então, eu acho que o 
momento que a gente dá os toques, a 
gente orienta eu vejo que a gente 
realiza mesmo à docência que a gente 
estimula a parte teórica então, eu 
acho que a gente atua sim como 
docente, apesar acho que a gente tem 

“a gente realiza mesmo à 
docência que a gente estimula a 
parte teórica então, eu acho que a 
gente atua sim como docente, 
apesar acho que a gente tem que 
ter um preparo maior”. 

Docência na 
preceptoria 
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que ter um preparo maior” (F. C. J.). 
02 “me considero sim docente, porque o 

papel do docente é ele ser um 
facilitador do processo de 
aprendizagem então, eu acho que 
quando a gente se coloca como 
facilitador não é somente trazer as 
questões de conteúdo cientifico não, 
mas de estar fazendo com que eles se 
tornem mais reflexivos, inquietantes, 
buscando assim a desenvolver a parte 
cientifica e associar ela com a prática” 
(I. A. L.). 

“me considero sim docente, 
porque o papel do docente é ele 
ser um facilitador do processo de 
aprendizagem”. 

Docência na 
preceptoria 

03 “Me reconheco como docente quando 
eu ensino eu aprendo com eles e da 
mesma maneira que eles buscam o 
aprofundar teórico quando a gente faz 
as trocas em discussões que 
acontecem aqui no campo”. (J. S. O.). 

“Me reconheco como docente 
quando eu ensino eu aprendo 
com eles e da mesma maneira 
que eles buscam o aprofundar 
teórico quando a gente faz as 
trocas em discussões que 
acontecem aqui no campo”. 

Docência na 
preceptoria 

04 “Me reconheço como uma docente, 
mas uma docente falha, porque eu 
ainda sinto falta de ter uma 
preparação maior para ser docente, é 
como eu disse, a gente ensina, mas a 
gente ensina, particularmente eu que 
não tenho nenhuma formação extra, a 
gente ensina baseado nas nossas 
vivencias e no nosso ensino e na 
nossa formação, mas eu não tenho 
nada diretamente ligado a docência” 
(J. T. L.). 

“Me reconheço como uma 
docente, mas uma docente falha, 
porque eu ainda sinto falta de ter 
uma preparação maior para ser 
docente, é como eu disse, a gente 
ensina, mas a gente ensina, 
particularmente eu que não tenho 
nenhuma formação extra, a gente 
ensina baseado nas nossas 
vivencias e no nosso ensino e na 
nossa formação”. 

Docência na 
preceptoria 

05 “vejo docência como a questão de 
estar ensinando e estar discutindo” (O. 
R. S. N.). 

“vejo docência como a questão de 
estar ensinando e estar 
discutindo”. 

Docência na 
preceptoria 

06 “Porque diariamente a gente está 
praticando o ensino na prática e o 
ensino teórico. Então, a gente tem 
discussões de aulas, em que a gente 
precisa participar, acrescentar, 
corrigir. A gente tem o ensino prático, 
das práticas e tem o ensino da teoria, 
de explicar porque aquela prática é 
feita, porque tudo aquilo é feito, e a 
gente tem que explicar isso através da 
teoria, através da literatura. Então, eu 
acho que a gente faz papel de 
docente sim” (R. L. A. C.). 

“Porque diariamente a gente está 
praticando o ensino na prática e o 
ensino teórico.Então, eu acho que 
a gente faz papel de docente 
sim”. 

Docência na 
preceptoria 

07 “Se alguém me perguntar assim, se eu 
estiver em algum lugar e fazendo 
alguma coisa, perguntar assim: "Você 
tem experiência com docência?", eu 
não vou conseguir dizer que eu tenho. 
Mas eu consigo me enxergar como 
formador” (T. A. R.). 

“Se alguém me perguntar assim, 
se eu estiver em algum lugar e 
fazendo alguma coisa, perguntar 
assim: "Você tem experiência 
com docência?", eu não vou 
conseguir dizer que eu tenho. 
Mas eu consigo me enxergar 
como formador”. 

Docência na 
preceptoria 
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ANEXO B - 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

ANEXO C -  
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ANEXO D - Atividades inerentes à prática da preceptoria em enfermagem no 

Hospital Cidade Salvador/Ba. 
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