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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A partir das necessidades locorregionais e socioepidemiológicas, os 
programas de Residência Multiprofissional em Saúde são norteados pelos princípios 
e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS. Baseiam-se nos seguintes eixos 
orientadores: a Política Nacional de Gestão da Educação na Saúde para o SUS; o 
conceito ampliado de saúde; a integração ensino-serviço-comunidade; a 
aprendizagem, a qual segue as linhas de cuidado, a formação integral e 
interdisciplinar; a descentralização e regionalização; e a articulação com a residência 
médica. No intuito de melhorar os processos de trabalho, bem como favorecer a 
assistência ao paciente, os Hospitais Assistenciais podem ser considerados locais 
para a reorganização do Sistema de Saúde. OBJETIVO: Este estudo analisou a 
Residência Multiprofissional em Saúde - RMS dentro do contexto dos Hospitais 
Assistenciais da Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo e, mais 
especificamente, apreendeu as percepções dos gestores, dos coordenadores locais 
e dos preceptores; mapeou as potencialidades e as fragilidades; bem como 
apresentou algumas sugestões para o aprimoramento dos programas. 
METODOLOGIA: Adotou-se uma abordagem qualitativa, transversal, de natureza 
exploratória e descritiva. A pesquisa foi realizada em três hospitais públicos 
assistenciais do município de São Paulo e, como parte de sua elaboração, contou com 
a participação de seis gestores, três coordenadores locais e oito preceptores, em um 
total de 17 participantes. Os programas analisados foram os de intensivismo, com sete 
áreas profissionais, assim como os de urgência e emergência, com seis áreas 
profissionais. A entrevista semiestruturada foi o instrumento empregado na coleta de 
dados. Utilizou-se a análise de conteúdo na modalidade temática e partiu-se de quatro 
núcleos temáticos:  o papel da RMS no Hospital Assistencial; as potencialidades dos 
programas; as suas fragilidades; e as sugestões para o aprimoramento da RMS. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Quanto ao papel da Residência Multiprofissional em 
Saúde, nos Hospitais Assistenciais, surgiram as seguintes categorias: a RMS como 
um marco importante para o Hospital Assistencial; como uma ferramenta que 
possibilite a transformação de Hospital Assistencial em Hospital de Ensino; como um 
dispositivo desencadeador de mudanças institucionais; como uma estratégia de 
educação continuada e permanente, a qual propicia uma aprendizagem 
compartilhada; e, por fim, como um instrumento de melhoria no cuidado e assistência. 
Quanto às potencialidades que a RMS pode suscitar, salientam-se: a instalação de 
um ambiente de ensino e aprendizagem no Hospital Assistencial, o estímulo de uma 
sistematização maior da assistência e o aprimoramento do corpo clínico. Como 
fragilidades, cita-se: uma organização hospitalar não concebida para o seu ensino e 
a falta e carência de pessoal capacitado. Dentro desse contexto, os entrevistados 
trouxeram sugestões para o aprimoramento dos programas de Residência 
Multiprofissional. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente estudo evidenciou que a 
RMS proporcionou um crescimento institucional com um consequente aprimoramento 
da qualidade dos serviços que resultou em uma melhora na qualidade da assistência. 



 

 

Ela, igualmente, estimulou a mudança de perfil dos Hospitais Assistenciais para um 
perfil de Hospital de Ensino. Propiciou o crescimento dos profissionais, atuantes nos 
hospitais, por meio do contato direto com os residentes. Contribuiu para a 
reorganização dos serviços, com o aprimoramento do trabalho de equipe e com o 
estímulo da prática do cuidado integral. Favoreceu o processo de Educação 
Permanente do corpo clínico. Ademais, a implantação e a implementação da RMS 
encontraram resistências, as mais variadas e foi preciso enfrentar os desafios e as 
fragilidades, surgidas por falta da compreensão do seu papel, pelo pouco 
conhecimento das atribuições do tutor e do preceptor e pela resistência inicial do corpo 
clínico, principalmente, na fase de implantação. Alguns participantes dessa pesquisa 
apontaram a falta de recursos físicos e de materiais, bem como um quadro reduzido 
de profissionais, como fatores que dificultavam a organização da RMS. Ressaltaram, 
igualmente, a necessidade de uma ampliação da comunicação e organização do 
hospital com a instituição de ensino parceira. 
 
 

Palavras-chave: Residência Multiprofissional. Internato não Médico. Hospitais 
Públicos. Formação Profissional em Saúde. Sistema Único de Saúde. 
 
  



 

 

ABSTRACT 

Based on loco regional and socio epidemiological needs, Multiprofessional Residency 
Programs in Health are based on principles and guidelines for Brazilian Unified Health 
System (SUS) which are: National Education Management Policy in Health; expanded 
health concept; teaching-service-community integration; learning that follows lines of 
care, integral and interdisciplinary formation; decentralization and regionalization; and 
articulation with medical residency. In order to improve work processes and favor 
patient care, Assistance Hospitals could be considered as place of Health System 
reorganization. OBJECTIVE: This study analyzed Multiprofessional Residency in 
Health within the context of Municipal Assistance Hospitals of São Paulo and 
assimilated managers, local coordinators and preceptor perceptions specifically; has 
mapped potentialities and weaknesses; as well as has presented suggestions for 
enhancing programs. METHODOLOGY: A qualitative, cross-sectional, exploratory and 
descriptive approach was adopted. The research was carried out in three Public 
Assistance Hospitals in São Paulo and, as part of its elaboration, was attended by six 
managers, three local coordinators and eight preceptors, in a total of 17 participants. 
The programs analyzed were intensivism, with seven professional areas, as well as 
those of emergency, with six professional areas. A semi-structured interview was used 
to collect data. Content analysis was used in the thematic modality and it was based 
on four thematic nuclei: The role of MRH in Assistance Hospital; potentialities and 
weaknesses in the programs; and suggestions for enhancing MRH. RESULTS AND 
DISCUSSION: Following categories emerged regarding the role of Multiprofessional 
Residency in Health in Assistance Hospitals: MRH as an important landmark for 
Assistance Hospital; as a tool for transforming Assistance Hospital into Teaching 
Hospital; as a mechanism of institutional change; as a strategy for continuing and 
permanent education, which provides shared learning; and as an instrument for 
enhancing health care. It could be highlighted the following MRH potentialities and 
weaknesses. As potentialities: implementation of a teaching-learning environment in 
Assistance Hospitals, stimulation of a greater Care systematization and improvement 
of clinical staff. As weaknesses: no structured hospital organization for this type of 
teaching and lack of trained personnel. In this context, interviewees brought 
suggestions for enhancing Multiprofessional Residency programs. FINAL 
CONSIDERATIONS: This study evinced that MRH provided an institutional growth 
with consequent service quality improvements, which resulted in health care quality 
improvements. It stimulated a move from an Assistance Hospital to a Teaching Hospital 
and a growth of professional hospital staff through direct contact with residents. 
Contributed to service reorganization, enhancing team work and stimulating integral 
care practice. It favored Permanent Education process of clinical staff. Apart from this, 
RMS implementation found oder problems and it was necessary to face challenges 
and weaknesses arising from a lack of comprehension of RMS role, from a lack of 
knowledge of tutor and preceptor duties and resistance of clinical staff, especially in 
the implementation phase. In this research, some participants pointed out a lack of 



 

 

physical resources and materials, as well as a reduced professional staff, as factors 
that interfered with MRH organization. They also stressed a need for increasing 
hospital organization and communication with partner institution. 
 

Keywords: Multiprofessional Residency. Nonmedical Internship. Public Hospital. 
Professional Formation. Brazilian Unified Health System. 
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1.1 O Interesse pelo objeto 

A minha prática profissional na Autarquia Hospitalar Municipal da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Paulo (AHM-SMS) foi o que me impulsionou a estudar as 

mudanças que ocorrem em uma instituição, proponente de Residência 

Multiprofissional em Saúde, após a implantação de um programa. 

Em 2011, fui convidada a fazer parte do quadro de profissionais da AHM-SMS, 

entidade pública responsável pela gestão dos serviços hospitalares do município de 

São Paulo, que, atualmente, dispõe de cinco Unidades de Pronto Atendimento, 

11 prontos-socorros e 18 hospitais municipais (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO, 2019), distribuídos por todo o município. A AHM além de ter a 

responsabilidade de atender o cidadão paulistano de acordo com as Políticas e 

Diretrizes do SUS, constitui-se em uma importante retaguarda para as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e para as 

unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) tradicionais, hospitalares e de 

especialidades. 

Comecei a trabalhar no núcleo de residências em saúde, o qual estava inserido 

dentro do RH/Desenvolvimento e Gestão do Conhecimento, como uma das 

responsáveis pela gestão das Residências Multiprofissionais em Saúde da AHM-SMS. 

Naquele momento, contava-se com 23 programas de residência médica, distribuídos 

em quatro grandes hospitais do município e dois programas na área profissional de 

cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (CTBMF).  

No intuito de identificar as áreas de concentração, prioritárias para a 

implantação de Residência Multiprofissional, iniciou-se um estudo sobre as 

necessidades dos hospitais. Foram selecionados a urgência e emergência e o 

intensivismo como áreas de concentração, posto que os hospitais escolhidos, da rede 

da AHM, são hospitais terciários e com prioridade para politraumatizados. 

Participei da elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos 

programas de Residência Multiprofissional que, por apresentarem os valores e os 

princípios educacionais e políticos, constituem-se nos instrumentos norteadores dos 

processos de formação dos residentes (MIRANDA NETO, 2015). Esses projetos foram 

inseridos no sistema da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

(CNRMS).  
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A necessidade da parceria com uma Instituição de Ensino se constitui em uma 

das exigências da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. A 

fim de cumprir esse requisito, a AHM elaborou um chamamento público. Eu participei 

dessa etapa do processo, na qual foi obtida uma parceria com uma IES não 

governamental e sem fins lucrativos do município de São Paulo.  

Com a finalidade de obter o financiamento de bolsas, em prol dos profissionais 

de saúde residentes, participou-se do Programa Nacional de Bolsas para Residências 

Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde, por meio do edital no 32/2014 do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2014). A AHM foi contemplada com 14 bolsas de R1 

para o programa de Intensivismo e com 12 bolsas de R1 para o programa de Urgência 

e Emergência. 

No ano de 2015, iniciaram-se os Programas de Residência Multiprofissional em 

Saúde de: 

 

 Intensivismo - nas áreas de: enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, 

psicologia, serviço social e terapia ocupacional; e  

 Urgência e Emergência - nas áreas de: enfermagem, farmácia, fisioterapia, 

nutrição, psicologia e serviço social.  

 

As questões anteriormente mencionadas envolvem muitos desafios e rupturas 

de paradigmas, posto que os atores, envolvidos com as residências, precisam ter uma 

nova visão da saúde, a partir não só da multiprofissionalidade, mas também da 

interdisciplinaridade. 

Dentro desse cenário, eu passei a refletir sobre o novo contexto nos Hospitais 

Municipais, os quais passaram a abrigar as Residências Multiprofissionais em Saúde.   

1.2 Contextualização do objeto 

A Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional 

da Saúde constituem-se em uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu. 

Trata-se de uma especialização que se caracteriza pelo ensino e pelo treinamento em 

serviço, com carga horária de 60 horas semanais e duração mínima de dois anos, em 

regime de dedicação exclusiva. Abrange todas as profissões da área da saúde, com 
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exceção da área médica. São elas: a Biomedicina, as Ciências Biológicas, a Educação 

Física, a Enfermagem, a Farmácia, a Fisioterapia, a Fonoaudiologia, a Medicina 

Veterinária, a Nutrição, a Odontologia, a Psicologia, o Serviço Social e a Terapia 

Ocupacional (BRASIL, 2012). Em 2014, a Portaria Interministerial no 16, incluiu a 

Física Médica e a Saúde Coletiva (BRASIL, 2014). 

A partir das necessidades locorregionais e socioepidemiológicas, esses 

programas são norteados pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - 

SUS. Baseiam-se nos seguintes eixos orientadores: a Política Nacional de Gestão da 

Educação na Saúde para o SUS; o conceito ampliado de saúde; a integração ensino-

serviço-comunidade; a aprendizagem, a qual segue o itinerário de linhas de cuidado, 

garantindo a formação integral e interdisciplinar; a articulação da Residência 

Multiprofissional e da Residência em Área Profissional da Saúde com a Residência 

Médica; e a descentralização e a regionalização (BRASIL, 2009). 

De acordo com a Portaria no 02, de 13 de abril de 2012, os Programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde (PRMS) são formados pela Comissão de 

Residência Multiprofissional (COREMU); pela coordenação de programa; pelo Núcleo 

Docente-Assistencial Estruturante (NDAE); pelos docentes, tutores, preceptores; e 

pelos profissionais da saúde residentes. 

De acordo com Michel (2011), a implantação de residências multiprofissionais 

deve possibilitar uma integração maior das equipes de saúde, dentro de uma visão de 

cuidado ampliado; uma integração maior com a rede básica; a humanização da 

assistência; uma melhora dos indicadores qualitativos de saúde; e a redução do tempo 

de internação dos pacientes. 

Nesse sentido, a Residência Multiprofissional em Saúde surge, no contexto 

brasileiro, como uma estratégia que pode mudar o modelo técnico-assistencial, em 

consequência da atuação multiprofissional e integrada (LUCENA; CAVALCANTE; 

MIRANDA, 2016).  

Para Silva (2017), a Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) pode ser 

considerada uma estratégia importante para a reforma sanitária na saúde. Existem 

muitas discussões que visam a reavaliação do tradicional modelo biomédico de saúde, 

em que o foco está no médico, no hospital e na atenção curativa e os profissionais 

estão separados por especialidades. 

Quando se pensa em um novo formato de atuação na saúde, precisa-se, 

igualmente, de profissionais com um perfil de atuação reformulado, “sendo 
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imprescindível para o sucesso da nova estratégia que tanto os novos quanto os 

antigos integrantes assumam o compromisso com a remodelação, adquirindo e 

mantendo esse novo perfil.” (SILVA, 2017, p. 110)  

Os Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde (PRMS) foram 

planejados pelos Ministérios da Educação e da Saúde, com o objetivo de auxiliar na 

implementação desse novo modelo de assistência à saúde, que visa à superação da 

segmentação do conhecimento e do cuidado na atenção à saúde, no intuito de 

possibilitar aos profissionais a aquisição de um novo perfil de atuação, diante das 

necessidades atuais da população (CASANOVA; BATISTA; RUIZ-MORENO, 2015; 

SILVA, 2017). 

Atualmente, o Hospital Assistencial atende grande parte das necessidades de 

saúde e pode ser considerado um local planejado para a reorganização efetiva do 

sistema de saúde, por meio da “articulação e pactuação regional dinâmica, flexível e 

progressiva” (PARPINELLI, 2005, p. 62). Os Hospitais Assistenciais podem trazer 

novos conceitos de atenção à saúde, mudanças nos processos de trabalho e, 

consequentemente, levar a uma melhora na qualidade da assistência. Outrossim, 

podem ser um centro de formação de profissionais, de capacitação profissional e de 

pesquisa (SÃO PAULO, 2014).  

Nesse contexto, a AHM implantou dois programas de RMS, intensivismo e 

urgência e emergência, em três hospitais municipais assistências, onde existiam os 

programas de residência médica. 

Ao analisar a importância da implantação de uma Residência Multiprofissional 

em Saúde em um Hospital Assistencial, surgiram alguns questionamentos, nos quais 

essa pesquisa se baseou: 

 Qual o papel da Residência Multiprofissional em Saúde no Hospital 

Assistencial? 

 Que contribuições a Residência Multiprofissional em Saúde traz para o 

Hospital Assistencial? 

 Que potencialidades e fragilidades tem a Residência Multiprofissional em 

Saúde no contexto de um Hospital Assistencial? 

 Como contribuir para o aprimoramento dos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde (PRMS) em um Hospital Assistencial?  
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1.3 Hipóteses 

Partiu-se das seguintes hipóteses: 

 A Residência Multiprofissional em Saúde fortalece o trabalho de equipe 

nos Hospitais Assistenciais. 

 A Residência Multiprofissional em Saúde aprimora a Educação 

Permanente. 

 A Residência Multiprofissional em Saúde melhora o cuidado e assistência 

aos pacientes nos Hospitais Assistenciais.  

 

Apesar dessas hipóteses, acerca de suas potencialidades, a Residência 

Multiprofissional enfrenta também as fragilidades, especialmente, aquelas 

relacionadas com: 

 A falta de planejamento prévio para a sua instalação. 

 



 
 
 

 
 
 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

Analisar a Residência Multiprofissional em Saúde no contexto de Hospitais 

Assistenciais da Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Apreender as percepções dos gestores, dos coordenadores locais e dos 

preceptores dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde, 

quanto ao seu papel no contexto de Hospital Assistencial. 

 Mapear as potencialidades e as fragilidades dos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde no contexto de Hospital Assistencial. 

 Apresentar sugestões para o aprimoramento desse processo no contexto 

de Hospital Assistencial.  

 



 
 
 

 
 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
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3.1 Residência Multiprofissional em Saúde 

Em 1976, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul criou a primeira 

Residência em Medicina Comunitária do Brasil, a qual apresentava a proposta para a 

formação de profissionais com uma visão integrada de clínica de saúde, saúde mental 

e saúde pública e que pudessem ter um perfil crítico, humanístico e resolutivo quanto 

às necessidades de saúde da comunidade. Dois anos depois, essa residência tornou-

se multiprofissional (BRASIL, 2006b). 

No ano de 1977, o Decreto nº 80.281 regulamentou a Residência Médica, como 

modalidade de pós-graduação lato sensu, com formação em serviço, bem como criou 

a Comissão Nacional de Residência Médica que passou a ser responsável pelo 

estabelecimento dos princípios e das normas de funcionamento, de credenciamento 

e de avaliação das condições de oferta dos programas de residência médica (BRASIL, 

1977). 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, criou o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Em seu artigo 196, ela define o seguinte: “A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, [...]” (BRASIL, 1988, p. 153). Em seu o art. 200, a CF estabelece que é de 

competência do SUS, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 

Todavia, fez-se necessário um extenso percurso de aproximação, entre as políticas 

de saúde e as de educação, que despendeu muitos anos para ser concretizado 

(BRASIL, 2006b). 

Em 1993, foi criado o Programa de Saúde da Família e, subsequentemente, a 

sua ampliação. Devido ao sucesso do desempenho dos agentes comunitários de 

saúde, tornou-se, mais evidente, a defasagem entre o sistema de saúde e a sua 

formação. 

Em 1999, o Departamento de Atenção Básica, vinculado à Secretaria de 

Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, uniu-se ao Movimento Sanitário para 

repensarem as residências em saúde da família. A partir de um seminário 

estabeleceram um modelo de Residência Multiprofissional, em que “embora fossem 

preservadas as especialidades de cada profissão envolvida, seria criada uma área 

comum, especialmente vinculada ao pensamento da velha saúde pública, acrescida 

de valores como a promoção da saúde, a integralidade da atenção e o acolhimento” 

(BRASIL, 2006b). 
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Esse movimento contou com a participação dos órgãos formadores das 

Associações de Ensino das respectivas áreas, da Federação Nacional dos 

Trabalhadores da Área da Saúde (FENTAS), da Comissão Intersetorial de Recursos 

Humanos (CIRH) e do Conselho Nacional de Saúde (CNS), os quais elaboraram e 

trouxeram “diretrizes curriculares para os cursos de graduação da área da Saúde, 

publicadas a partir de 2001 na forma de resoluções pelo Conselho Nacional de 

Educação” (BRASIL, 2006b, p. 6). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006b, p. 6):  

Em 2002 foram criadas 19 residências multiprofissionais em saúde da família, 
com financiamento do Ministério da Saúde, com formatos diversificados, mas 
dentro da perspectiva de trabalhar integradamente com todas as profissões 
da saúde. 

No início de 2003, com o objetivo de criar uma política que valorizasse o 

trabalhador do SUS e cumprisse o art. 200 da Constituição Federal, o Ministério da 

Saúde formou a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) 

que passou a desenvolver suas ações pautada na Política Nacional de Formação e 

Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde, 

aprovada pelo CNS (BRASIL, 2006b). 

A SGTES tencionava criar a Comissão de Residências em Saúde na esfera do 

Ministério da Saúde, na qual ficaria alocada a Comissão Nacional de Residências 

Multiprofissional em Saúde (CNRMS), a ser formada. Contudo, devido à forte 

resistência, tal situação, naquele momento, não chegou a ser concretizada. 

A Lei n.º 11.129, de 30 de junho de 2005, institui o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – Pro Jovem e cria, igualmente, o Conselho Nacional da Juventude 

- CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude. Em seu art. 13, a referida lei estabelece 

a criação da Residência em Área Profissional da Saúde e a define como “modalidade 

de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço e 

destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde, excetuada a 

médica” (BRASIL, 2005a). 

A residência deve propiciar ao profissional da área de saúde as condições 

necessárias para a sua qualificação, de modo a facilitar a sua inserção no mercado 

de trabalho, principalmente, nas áreas prioritárias para o SUS. Para tanto, é 

desenvolvida em regime de dedicação exclusiva e realizada sob a supervisão 
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docente-assistencial, com responsabilidade conjunta tanto da saúde quanto da 

educação (BRASIL, 2005a). 

Outrossim, a Lei n.º 11.129, no âmbito do Ministério da Educação, criou a 

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

funcionamento e organização se dariam, conjuntamente, entre o Ministério da 

Educação (MEC) e o Ministério da Saúde (MS).  

Ainda no ano de 2005, a Portaria Interministerial nº 2.117 instituiu, nos âmbitos 

dos Ministérios da Educação e da Saúde, a Residência Multiprofissional em Saúde 

(BRASIL, 2005b). 

3.1.1 Residência Multiprofissional em Saúde no SUS 

No início da década de 70, surgiu o movimento da Reforma Sanitária Brasileira 

(RSB) que apresentava ideias de mudanças na área da saúde, no intuito de melhorar 

as condições de vida da população. Uma das bandeiras do movimento da RSB era a 

integralidade que, posteriormente, passou a fazer parte dos princípios do SUS, criado 

em 1988. Não só a integralidade, mas também a universalidade e equidade faziam 

parte desses preceitos (SILVA, 2016).  

O grande marco de todo esse processo foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde 

que ocorreu em 1986. Constituiu-se em um dos principais momentos da luta pela 

universalização da saúde no Brasil que foi reconhecida com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, cujo art. 196 define: 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”. (BRASIL, 1988, p. 153).  

A partir desse momento, o modelo biomédico dominante começa a perder 

espaço e se tem um direcionamento mais focado às necessidades e às reivindicações 

populares do cotidiano da vida social (SILVA, 2016). Surge um novo modelo de ciência 

que suscita a necessidade de integração dos múltiplos saberes e a compreensão do 

ser humano na sua totalidade. Modelo este, bastante diferenciado do que era 

empregado anteriormente na formação em saúde, em que evidenciava-se o ensino 

clínico, particularmente na área hospitalar, com ênfase nas especializações. O saber 
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era fragmentado, o que dificultava o entendimento da natureza humana (RIBEIRO, 

2015). 

Esse é o “modelo flexneriano”, no qual os hospitais são o núcleo de 

disseminação do conhecimento médico, centrado na doença e na atenção curativa, e 

as faculdades são as responsáveis pela formação nas ciências básicas, nos 

laboratórios e na parte teórica das especialidades. Esse modelo perdurou por todo o 

século XX (PAGLIOSA; DA ROS, 2010).   

Para Peduzzi (1998), são concepções da Reforma Sanitária Brasileira, o 

trabalho de equipe e a integralidade das ações de saúde que foram introduzidas nas 

políticas de saúde e acarretaram melhor qualidade para os serviços de saúde. 

A lei 8.080/1990 (BRASIL, 1990a) regulamentou o SUS que tem por objetivo a 

implantação de políticas públicas, na área de saúde, com foco na melhor qualidade 

para os serviços de saúde e na assistência à população, por meio de ações de 

promoção, de proteção e de recuperação da saúde, com a integração das ações 

assistenciais e das atividades preventivas.  

Destaca-se também a lei nº 8142/1990 que, por meio da criação das 

Conferências e Conselhos de Saúde, ratifica a participação da comunidade, bem 

como as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde 

(BRASIL, 1990b). 

O processo de implantação do SUS baseou-se nas Normas Operacionais 

Básicas (NOB) que foram instituídas por meio de portarias ministeriais. Estas portarias 

definem as competências de cada esfera de governo para que os Estados e os 

Municípios possam assumir as suas responsabilidades perante o SUS. Nesse sentido, 

o MS e os representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) 

e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) pactuam 

o conteúdo das normas (BRASIL, 2003).  

A primeira NOB/SUS ou 01/91 foi publicada em 1991 e esclarece a lógica de 

financiamento e organização do SUS. A segunda NOB/SUS foi a 01/93 que trouxe a 

municipalização como alternativa para o SUS. A terceira NOB/SUS foi a 01/96 que 

apresentou avanços no processo de descentralização, com mudanças na gestão e 

competências para os Estados e Municípios (BRASIL, 2003). 
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Em 2001, foi publicada a primeira Norma Operacional da Assistência à Saúde 

(NOAS/SUS 01/01) que “amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção 

Básica; define o processo de regionalização da assistência; cria mecanismos para o 

fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e procede à 

atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios” (BRASIL, 2001, p.1).  

A NOAS/SUS 01/01 foi revisada e publicada em 2002 e se encontra em vigor 

(NOAS/SUS 01/02). Contudo, em 2003, 2004 e 2006 saíram novas portarias que 

alteraram alguns capítulos da NOAS/SUS 2002.  

Em 2006, por meio da portaria nº 399, o MS apresentou um conjunto de 

reformas institucionais do SUS, denominado de “Pacto pela Saúde”. Em seu artigo 2º, 

essa portaria estabelece a aprovação das diretrizes operacionais para a consolidação 

do SUS, nas quais estão inseridos: o pacto pela vida, a defesa do SUS e de gestão. 

Quanto à atenção básica pela saúde, em seu anexo I, item I, tem-se o seguinte: 

“consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção 

básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.” 

(BRASIL, 2006, p.4). 

Apesar do SUS estar regulamentado desde 1990, ele ainda apresenta falhas. 

Embora seja reconhecido o seu grande avanço, principalmente, quanto ao acesso da 

população aos serviços de saúde, Matos et al. (2014) salientam que a formação e a 

qualificação dos profissionais de saúde possuem o potencial para proporcionar 

maiores mudanças que levem ao fortalecimento do SUS. 

Nesse contexto, os recursos humanos podem desencadear transformações 

nos processos de trabalho na área da saúde. O modelo assistencial, apresentado pelo 

SUS, com foco na atenção primária, baseia-se na integralidade, na humanização e na 

promoção da saúde. Todos esses fatores dependem, notadamente, da prática, da 

formação e da qualificação de seus profissionais (MATOS et al., 2014). 

Nos últimos anos houve um aumento considerável na formação dos 

profissionais da área da saúde. No entanto, ainda é difícil contar com uma equipe 

qualificada, adaptada e comprometida com o trabalho no SUS (BRASIL, 2011). 

Quanto mais preparados estiverem os profissionais de saúde, melhor o seu 

desempenho, a sua produção, o seu comprometimento com o trabalho e, 

consequentemente, maior a sua satisfação. Nesse sentido, o SUS tem a função de 

“ordenar a formação de recursos humanos para a saúde” (BRASIL,1988). Em seu 

artigo 27, a Lei Federal no 8.080/1990 define o que segue: 
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A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e 
executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em 
cumprimento dos seguintes objetivos: organizar um sistema de formação de 
recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, 
e elaborar programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. 

Dentro desse contexto, existe a necessidade de identificar, locorregionalmente, 

os problemas de saúde e apontar as ações educativas que possam auxiliar na solução 

dos problemas levantados. 

No decorrer do tempo, percebeu-se a relevância do SUS de mudar o seu 

modelo assistencial, para que os seus princípios (a equidade, a integralidade e a 

universalidade) fossem cumpridos. Por essa razão, uma aproximação entre a saúde 

e a educação tornou-se imprescindível.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), aprovadas pelo Conselho 

Nacional de Educação, em 2001, estabeleceram orientações para a elaboração dos 

currículos das Instituições de Ensino Superior (IES), a fim de proporcionar não 

somente a “flexibilidade, a diversidade e a qualidade da formação oferecida aos 

estudantes”, mas também estimular o:  

[...] abandono das concepções antigas e herméticas das grades (prisões) 
curriculares, de atuarem, muitas vezes, como meros instrumentos de 
transmissão de conhecimento e informações, e garantir uma sólida formação 
básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas 
transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de 
exercício profissional. (BRASIL, 2001a; p.2)  

Mediante os currículos propostos, as DCNs devem propiciar aos graduandos 

em saúde a autonomia e o bom senso para que possam garantir a integralidade, a 

qualidade e a humanização no atendimento da população. Ademais, precisam 

conhecer verdadeiramente o SUS. 

Para Ceccim e Feuerwerker (2004, p. 43), na área da saúde, a formação: 

[...] deveria ter como objetivos a transformação das práticas profissionais e 
da própria organização do trabalho, e estruturar-se a partir da 
problematização do processo de trabalho e sua capacidade de dar 
acolhimento e cuidado às várias dimensões e necessidades de saúde das 
pessoas, dos coletivos e das populações.  

Os princípios estabelecidos pelo SUS devem ser capazes de gerar mudanças 

tanto nas práticas de saúde como na área de formação profissional. Nesse sentido, 

precisam contar com uma articulação, entre o sistema de saúde e as instituições 
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formadoras, em que se destaque “a formação para a área da saúde como construção 

da educação em serviço e educação permanente em saúde: agregação entre 

desenvolvimento individual e institucional, entre serviços e gestão setorial e entre 

atenção à saúde e controle social.” (CECCIM; FEUERWERKER, 2004, p. 45). 

Como parte da Política Nacional de Educação e desenvolvimento do SUS, a 

RMS se constitui em uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, 

destinada aos profissionais da área da saúde, voltada para educação em serviço, 

fundamentada na interdisciplinaridade, com a inclusão de diferentes categorias 

profissionais da área da saúde. A RMS visa à formação coletiva em serviço e em 

equipe, assim como busca a integralidade do cuidado ao usuário. A Residência 

Multiprofissional é um dos modos de contribuir na produção da atenção integral ao 

usuário, bem como o de fortalecer e qualificar o SUS ao qual, de acordo com a 

Constituição Federal de 1988, “compete, além de outras atribuições, nos termos da 

lei, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde” (BRASIL, 1990). 

Com a finalidade de assegurar o cuidado integral de saúde à população, em 

2010, o Ministério da Saúde sancionou a Portaria no 4279 que determina a 

organização do serviço, por meio de diretrizes para a organização da Rede de Atenção 

à Saúde (RAS) no âmbito do SUS (BRASIL, 2010). Trata-se de uma estratégia que 

visa solucionar a fragmentação da atenção e da gestão, com uma consequente 

melhoria do funcionamento do SUS e mais eficiência e efetividade nas ações e nos 

serviços destinados ao usuário. Essa portaria define a Rede de Atenção à Saúde 

“como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 

gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.” (BRASIL, 2010, p. 4). 

A RAS tem como objetivo a integração do sistema de saúde para que a atenção 

seja realizada de maneira contínua, integral, humanizada e responsável. Deve 

oportunizar um maior acesso da população ao sistema, por meio da equidade e da 

eficiência econômica, assim como da eficácia clínica e sanitária (BRASIL, 2010). Os 

pontos de atenção à saúde são locais, onde ocorrem os serviços de saúde, tais como: 

os domicílios, as unidades básicas de saúde, as unidades ambulatoriais 

especializadas, os serviços de hemoterapia e hematologia, os centros de apoio 

psicossocial, as residências terapêuticas, etc. Os hospitais podem ter vários pontos 

de atenção à saúde, como por exemplo: [...] “o ambulatório de pronto atendimento, a 

unidade de cirurgia ambulatorial, o centro cirúrgico, a maternidade, a unidade de 
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terapia intensiva, a unidade de hospital/dia, entre outros.” (BRASIL, 2010, p. 4). Todos 

os pontos da RAS são, igualmente, importantes para o bom funcionamento do 

sistema. 

A Portaria no 3390/2013 instituiu a Política Nacional de Atenção Hospitalar 

(PNHOSP) e enunciou as diretrizes para a organização dos hospitais da Rede de 

Atenção à Saúde (RAS) (BRASIL, 2013). Em seu capítulo I, artigo 3º, essa portaria 

estabelece que: 

Os hospitais são instituição complexas, com densidade tecnológica 
específica, de caráter multiprofissional e interdisciplinar, responsável pela 
assistência aos usuários com condições agudas ou crônicas, que apresentem 
potencial de instabilização e de complicações de seu estado de saúde, 
exigindo-se assistência contínua em regime de internação e ações que 
abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento e a reabilitação. 

Os hospitais, que oferecem os seus serviços para o SUS, devem conhecer o 

perfil demográfico e epidemiológico das necessidades da população do seu entorno, 

bem como a RAS locorregional, além de atender a demanda referenciada e 

espontânea, por meio de uma atuação articulada com a atenção básica 

(BRASIL, 2013). Afora a obrigação com a assistência à população, os hospitais são 

considerados como espaços de educação, de formação de recursos humanos, de 

pesquisa e de avaliação de tecnologias em saúde para a RAS (BRASIL, 2013). 

Têm um papel muito importante tanto na formação de suas equipes quanto na de 

outros trabalhadores da RAS. São igualmente responsáveis pela formação de novos 

profissionais e pela Educação Permanente em saúde, com respeito às áreas que são 

estratégicas para o SUS (BRASIL, 2013).  Embora exista um reconhecido empenho 

para uma melhoria da área da saúde, ainda consiste em um grande desafio, a união 

de todos os pontos da RAS em conformidade com os princípios do SUS (HOLZ et al., 

2016). 

O papel da educação é fundamental para a área da saúde. A mudança, na sua 

formação de recursos humanos, está diretamente ligada às políticas públicas de 

reorientação das ações e aos serviços de saúde prestados pelo SUS, por meio do seu 

comprometimento com a assistência universal, a qual deve ser realizada de maneira 

integral, contínua e com equidade e resolutividade. As diretrizes do SUS são as 

responsáveis pelas mudanças na formação de recursos humanos (RH), uma vez que 

trazem a necessidade de uma renovação pedagógica, não somente devido à 
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aproximação da educação com o cotidiano e com a realidade de saúde, mas também 

ao perfil social apresentado no Brasil (COSTA; MIRANDA, 2008). 

No que se refere, especificamente, à saúde, é imperativo que existam 

modificações nos conteúdos educativos, a fim de formar profissionais críticos, 

reflexivos, responsáveis e participativos. No Brasil, ainda persiste um modelo de 

educação conteudista e fragmentado. Por esse motivo, é preciso discutir esse modelo 

e transformar o processo de ensino-aprendizagem, no intuito de preparar profissionais 

que estejam em maior sintonia com a realidade do país. A depender das mudanças 

realizadas, é bem provável que se alcancem alterações significativas no trabalho, com 

um consequente reflexo na reorganização da saúde, bem como uma preparação 

melhor da área de RH que é a força de trabalho, especialmente, no SUS. 

É urgente e relevante reestruturar essa medicina focada na parte curativa, em 

que o hospital é o vértice da saúde. Nesse sentido, é preciso não somente possuir um 

RH preparado para mudar o processo de trabalho e guiar a reorganização da saúde, 

mas também realizar mudanças na educação que levem a transformações na 

formação dos profissionais da saúde. Transformações essas, feitas por meio de novos 

modelos pedagógicos que atendam tanto a parte técnica quanto a parte social e, com 

vista à consolidação do SUS, direcionem as competências da saúde e da educação 

para os profissionais, a fim de que eles tenham a capacidade para o trabalho de 

equipe (COSTA; MIRANDA, 2008).  

Para Peduzzi, (1998, p. 11): [...] “a noção de equipe, etimologicamente, está 

associada à realização de uma tarefa ou um trabalho compartilhado entre vários 

indivíduos, que têm nessa tarefa ou trabalho um objetivo comum a alcançar.” A autora 

faz a diferenciação entre a equipe como agrupamento de agentes e a equipe como 

integração de trabalhadores. A primeira, caracteriza-se pela fragmentação e foi 

denominada de “equipe agrupamento”. A segunda, tem a possibilidade de 

integralidade das ações de saúde e de reorganização dos saberes e trabalhos 

especializados e foi denominada de “equipe integração”.  

As mudanças nos cursos de graduação demandam mais tempo e ocorrem de 

modos diferentes nas diversas instituições. Para Leão e Caldeira (2011, p. 4416) “o 

crescimento acelerado da Estratégia Saúde da Família (ESF) parece de fato exigir 

uma formação no âmbito de pós-graduação para o exercício competente das práticas 

usuais dessa área.” 
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Acredita-se que a colaboração interprofissional possa ser uma das estratégias 

inovadoras para o fortalecimento do SUS. Para tal, torna-se necessário que dois ou 

mais profissionais, com experiências e áreas de atuação diferenciadas, interajam e 

aprendam um sobre a profissão do outro, no intuito de obter um serviço mais integral 

de assistência na saúde (OMS, 2010). 

Para entender o significado de Educação Interprofissional (EIP), precisa-se 

refletir sobre os conceitos de educação e de saúde. A educação deve ser entendida 

como “uma perspectiva dialógica e crítica, comprometida com a construção de 

conhecimentos como instrumentos de transformação social, onde professor e aluno 

atuam em situações interativas de ensino e aprendizagem.” (BATISTA, 2012, p. 25) 

A saúde deve ser compreendida “numa concepção sócio-histórico-cultural, 

enfatizando a integralidade do cuidado, com a equipe de saúde atuando em uma 

perspectiva interdisciplinar.” (BATISTA, 2012, p. 25). 

A formação profissional deve não somente estar baseada na integração e na 

interdisciplinaridade, mas também propiciar o trabalho de equipe interdisciplinar, com 

o benefício da troca de experiências e de conhecimentos e com o respeito às 

diferenças (BATISTA, 2012). 

A prática colaborativa ocorre no momento em que os profissionais da saúde de 

áreas diferentes proporcionam aos pacientes, aos familiares, aos cuidadores e às 

comunidades um trabalho alicerçado na integralidade e na qualidade em todos os 

níveis de serviços (OMS, 2010). A “prática inclui o trabalho clínico e não clínico 

relacionado à saúde, como diagnóstico, tratamento, vigilância, comunicação em 

saúde, administração e engenharia sanitária.” (OMS, 2010, p. 13). 

Para que esse trabalho colaborativo ocorra efetivamente, torna-se necessário 

que os trabalhadores da saúde recebam um treinamento eficiente sobre a Educação 

Interprofissional (EIP), o que se verifica quando “duas ou mais profissões aprendem 

sobre os outros, com os outros e entre si para possibilitar a efetiva colaboração e 

melhorar os resultados na saúde.” (OMS, 2010). 

De acordo com Batista (2012), os conceitos de EIP podem ser aplicados 

também na Educação Permanente dos profissionais de saúde que integram uma 

equipe de trabalho. O autor salienta que, atualmente, a EIP é fundamental para a 

formação dos profissionais da saúde, uma vez que os prepara para o trabalho de 

equipe que é primordial à integralidade do cuidado.  

Para Peduzzi (2013), a prática interprofissional, quando ocorre nos serviços de 
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saúde, favorece a problematização que conduz à articulação e à integração das ações 

de saúde e, consequentemente, ao aumento da resolutividade, o que possibilita “evitar 

omissões ou duplicações de cuidados, evitar esperas e adiamentos desnecessários, 

ampliar e melhorar a comunicação entre profissionais, bem como o reconhecimento 

das contribuições específicas de cada área e de suas fronteiras sobrepostas, com a 

flexibilização dos papeis profissionais.” (Peduzzi, 2013, p. 978). 

A EIP e a educação multiprofissional favorecem a aprendizagem compartilhada 

entre estudantes ou profissionais de áreas diferentes, porém a sua efetivação pode 

apresentar obstáculos, gerar dúvidas e tensões. Por essa razão, torna-se 

imprescindível o trabalho de equipe, a fim de assegurar a atuação interprofissional 

(PEDUZZI, 2013). 

De acordo com Silva (2016), apesar da RMS ter como proposta de trabalho a 

interdisciplinaridade, é preciso considerar que as práticas em saúde ocorrem em 

instituições que, tradicionalmente, atuam de maneira isolada (SILVA, 2016, p. 136). 

3.1.2 Preceptoria no contexto da RMS 

Vários atores estão envolvidos na criação e na operacionalização de um PRMS. 

São eles: 

 Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU), 

cuja função é exercida por profissional com titulação mínima de mestre 

e com experiência profissional de, no mínimo, 03 anos nas áreas de 

formação, de atenção ou de gestão em saúde (BRASIL, 2012). 

 Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE), representado pelo 

coordenador do programa, pelos representantes de docentes, pelos 

tutores e pelos preceptores de cada área de concentração 

(BRASIL, 2012). 

 Docentes, função exercida por profissionais, vinculados tanto à IES 

quanto à instituição executora que participam do desenvolvimento das 

atividades teóricas e teórico-práticas, previstas no Projeto Político 

Pedagógico (BRASIL, 2012). 

 Tutor, função exercida por profissional com formação mínima de mestre 

e experiência profissional de, no mínimo, 03 anos. Com função de 
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orientação acadêmica de preceptores e de residentes, estruturada nas 

modalidades de tutoria de núcleo (orientação acadêmica do núcleo 

específico profissional, desenvolvida pelos preceptores e residentes) e 

tutoria de campo (orientação acadêmica, voltada à discussão, 

desenvolvida pelos preceptores e residentes, no âmbito do campo de 

conhecimento, integrando os núcleos de saberes e práticas das 

diferentes profissões que compõem a área de concentração do 

programa), (BRASIL, 2012). 

 Preceptor, função exercida por profissional com formação mínima de 

especialista, que está presente no cenário de prática e que faz a 

supervisão direta das atividades práticas do profissional residente, nos 

serviços de saúde. O preceptor deve ser da mesma área profissional do 

profissional de saúde residente. Exceção feita, em casos de programas, 

áreas de concentração ou estágios com atividades que podem ser 

exercidos por profissionais de quaisquer áreas da saúde, desde que 

habilitados na área de atuação específica (gestão, saúde do trabalhador, 

vigilância epidemiológica, entre outras), (BRASIL, 2012). 

 Profissional de Saúde Residente, deve dedicar-se, exclusivamente, ao 

programa; cumprir a carga horária de 60 (sessenta) horas semanais; 

conhecer o projeto pedagógico do programa, no qual ingressou; atuar 

de acordo com as suas diretrizes orientadoras; ser pontual e assíduo às 

atividades da residência; integrar-se à equipe dos serviços de saúde e à 

comunidade nos cenários de prática; e procurar uma articulação com os 

outros programas de Residência Multiprofissional, com outra área 

profissional de saúde e também com os programas de residência médica 

(BRASIL, 2012). 

 

De acordo com Soares et al. (2018), a formação em saúde deve propiciar a 

transformação do profissional para que ocorra a reorganização do trabalho, a partir da 

problematização do cotidiano do serviço de saúde, bem como favorecer mudanças no 

cuidado do paciente e da população.   

Transformar o ambiente da Assistência em Saúde em local de ensino-

aprendizagem requer uma reformulação no domínio de cada área, nos compromissos 

mútuos e nas suas ligações e consequências (SOARES et al., 2018).  
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Para dar suporte à docência nas residências em saúde, é necessário o apoio 

do NDAE que tem como responsabilidade assessorar a coordenação dos programas 

no processo de planejamento, de implementação, de acompanhamento e de 

avaliação das ações teóricas, teórico-práticas e práticas dos programas 

(BRASIL, 2012).  

Na Resolução no 2, de 13 abril de 2012, a CNRMS definiu o conceito de “tutoria 

e preceptoria”. Todavia, para Ceccim et al. (2018), a compreensão dessas definições 

tornou-se difícil. Ademais, são divergentes do que consta na Portaria GM/MS nº 1.111, 

de 05 de julho de 2005, a qual deveria servir de base para documentos subsequentes. 

De acordo com essa portaria, o tutor tem a função de supervisão docente-assistencial 

no campo de aprendizagens profissionais da área da saúde e deve não somente 

pertencer à equipe local de assistência, mas também estar, diariamente, presente nos 

ambientes, nos quais se desenvolvem as aprendizagens em serviço (BRASIL, 2005c).  

O papel desempenhado pelo preceptor é considerado de grande relevância 

dentro de uma residência em saúde, visto que ele é o mediador entre o residente e o 

serviço, o que facilita o processo ensino-aprendizagem (ARAUJO et al., 2017). 

No entanto, a inserção efetiva do preceptor nos programas de residência ainda 

é um grande desafio, uma vez que eles enfrentam “o frágil incentivo institucional, a 

extenuante jornada de trabalho e a oferta diminuta de desenvolvimento docente e 

formação em preceptoria.” (ARAUJO et al., 2017, p. 606). 

Os preceptores são os próprios profissionais das equipes de serviço de saúde 

que são indicados para realizarem a supervisão direta das atividades práticas do 

profissional residente, a fim de viabilizar a integração destes com as equipes de saúde, 

com a população e com os demais serviços, nos quais os programas de residências 

se desenvolvem (BARROS, 2010).  

De acordo com Santana (2014), a preceptoria em um Hospital Assistencial 

apresenta alguns obstáculos, como: “a necessidade de preceptores qualificados, a 

escassez de profissionais para a demanda assistencial, a falta de compromisso com 

a função e a falta de rotina acadêmica dentro do serviço.” 

Outra situação, que ocorre na RMS, é que “na maioria das vezes, o papel de 

preceptor não é uma opção pessoal do professor/médico, mas uma condição 

assumida pelo fato de trabalhar em uma instituição na qual existe um programa de 

residência médica.” (BENTES et al., 2013, p.34). 
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O ideal seria que os preceptores e coordenadores tivessem formação e 

atualização técnica para exercer a preceptoria. A escolha de um preceptor deve ser 

feita com base nas habilidades clínicas e não apenas na capacidade ou no desejo de 

ensinar (CAVALCANTI; SANT’ANA, 2014). 

Normalmente, os preceptores não são preparados para exercer essa função e 

passam “a desempenhar esta atividade pelo fato de fazerem parte da equipe que 

passou a compor a residência e por possuir especialização [...]”, requisito mínimo, 

exigido pela CNRMS. Alguns preceptores perceberam, no exercício dessa atividade, 

uma oportunidade de crescimento profissional (LIMA, 2018, p. 29). 

Normalmente, os profissionais, escolhidos para a função de preceptor, são 

aqueles com maior conhecimento profissional (BENTES et al., 2013). Contudo, 

acreditar que todo bom profissional possa vir a ser um docente em saúde, é um 

entendimento distorcido da realidade (BATISTA, 2005). 

Além das habilidades técnicas e clínicas, o preceptor deve possuir as 

habilidades pedagógicas (SANTOS et al., 2013). Como função principal, devem 

supervisionar os residentes na assistência aos pacientes e desenvolver uma 

aprendizagem significativa. Todavia, eles não foram preparados ou qualificados para 

exercerem mais essa função (BENTES et al., 2013).  

Bentes et al. (2013, p. 34) salientam que o preceptor: 

[...]carece de uma identidade que determine claramente seu papel no 
processo de ensino no rol de atividades a desempenhar e que clarifique seus 
direitos e deveres em relação ao programa de RM e ao gestor da assistência 
médica. Ou seja, a atuação do preceptor carece de diretrizes e normas 
referentes ao perfil mínimo necessário, bem como às atividades a serem 
desempenhadas e aos objetivos a alcançar. 

Somado a todos esses fatores, existem outras questões como a falta ou a 

insatisfatória remuneração dos preceptores e o reconhecimento pelo exercício de 

mais essa função, o que os torna desmotivados e “acabam por considerar que seus 

conhecimentos especializados não são suficientes para exercer uma boa preceptoria, 

[...].” (BENTES et al., 2013, p. 34,). 

De acordo com o Decreto Municipal de São Paulo, no 58.502, de 09 de 

novembro de 2018 (SÃO PAULO, 2018), as atividades de educação institucional 

(docência em atividade de formação e aperfeiçoamento) podem ser realizadas por 

agentes públicos, durante o horário de trabalho e dentro de sua área de atuação ou 
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conforme a sua habilidade profissional, sem remuneração extra e com o recebimento 

somente dos vencimentos pagos regularmente. 

O grande desafio do preceptor é não somente ensinar as habilidades 

relacionais, levando em consideração a ética, mas também observar o crescimento 

técnico do residente (SANTOS et al., 2013). 

Para Finkler e Bonamigo (2018), tanto o estudante quanto o preceptor 

estabelecem uma relação de troca, na qual existe a reciprocidade do ensinar e do 

aprender.  

No que tange as suas condutas nos cenários de prática, os preceptores são, 

muitas vezes, abordados pelos residentes. Por essa razão, sentem-se obrigados a 

realizarem uma reflexão crítica sobre o seu próprio desempenho profissional e, no 

intuito de responder aos questionamentos dos residentes, saem de sua zona de 

conforto para buscar atualizações (BARROS, 2010). 

De acordo com Barros (2010, p.28), os preceptores desempenham uma função 

primordial nos programas de residências, uma vez que: “[...] são os profissionais que 

com sensibilidade, habilidade, conhecimento, capacidade de diálogo, capacidade de 

reflexão, paciência e experiência, são desafiados diariamente a cumprir o seu papel: 

o papel de formação em serviço.”  

3.2 Hospital Assistencial como cenário de formação para a RMS 

Os cenários de prática são fundamentais para o ensino na saúde. Neles, os 

residentes, por meio da ética e da humanização, colocam em execução os seus 

conhecimentos teóricos, aprimoraram as suas habilidades clínicas, melhoram a 

comunicação e, desse modo, tornam-se profissionais melhores (BORGES et al., 

2015). 

Nos cenários de prática existe a necessidade do acompanhamento dos 

estudantes por um preceptor que, do ponto de vista técnico, humano e ético, passa a 

ser a referência para os estudantes e traz uma visão que não pode ser ensinada na 

sala de aula ou em ambientes de simulação. São nesses cenários de prática que os 

estudantes desenvolvem competências fundamentais para a sua profissão (BORGES 

et al., 2015). 
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Para Feuerwerker e Cecílio (2007): 

O hospital está nas duas pontas da questão da formação: como qualquer 
outro equipamento de saúde, necessita de trabalhadores formados 
adequadamente – para a gestão e para a atenção – e, ao mesmo tempo, 
cumpre um papel fundamental na conformação do perfil dos trabalhadores da 
área da saúde, como espaço privilegiado de aprendizagem durante a 
formação - técnica, de graduação e de pós-graduação (p.966). 

O hospital é um equipamento bastante complexo e ocupa uma posição 

complicada na prestação de serviço de saúde. Encontra-se em um processo de 

readequação, no que se refere ao seu papel de cuidado. Outrossim, é imprescindível 

que exista uma reestruturação na formação dos profissionais da saúde, para 

possibilitar uma transformação das práticas de saúde (FEUERWERKER; CECÍLIO, 

2007). 

Um Hospital Assistencial atende grande parte das necessidades da população 

e pode ser considerado um local adequado para a reestruturação do sistema de 

saúde, por meio de “articulação e pactuação regional dinâmica, flexível e progressiva” 

(PARPINELLI, 2005, p. 62), o que propicia, mudanças nos processos de trabalho, 

acarreta novos conceitos de atenção à saúde e promove uma melhoria na qualidade 

da assistência. Outrossim, pode se tornar um centro de formação de profissionais, de 

capacitação profissional e de pesquisa (SÃO PAULO, 2014).  

Para Santana (2014), a Residência Médica em um Hospital Assistencial, 

possibilita “aumento da capacidade de atendimento à demanda (mais especializada), 

a possibilidade de crescimento institucional com um diferencial na qualidade, além de 

estímulo à educação permanente e à pesquisa no hospital.” 

No que diz respeito às necessidades de saúde da população, somente nas 

últimas décadas do século XX, começou-se a pensar mais profundamente sobre a 

formação de seus profissionais no Brasil. Para Lima (2009), a ação da tecnologia e o 

comportamento do mercado na área da saúde conduzem ao modelo biomédico, em 

que o médico é o centro, com destaque para os procedimentos, e o hospital é o lugar 

priorizado para a formação desses profissionais.  

O modelo biomédico mostra-se insuficiente para enfrentar as necessidades de 

saúde. Nesse sentido, é preciso repensar “a integração teórico/prática, o trabalho 

multiprofissional e em equipe, a integralidade do cuidado à saúde com 
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corresponsabilização e formação de vínculo e a parceria entre os mundos do trabalho 

e da academia” (SILVA et al., 2008, p.27).  

A academia parece visualizar o serviço de saúde como um local de prática para 

o estudante, com pouco vislumbre à transformação dos processos de atenção à saúde 

(KUABARA et al., 2014).  

Para Silva et al. (2008), os espaços de trabalho são locais que favorecem o 

aprendizado dos estudantes, uma vez que estes entram em contato direto com os 

usuários, os trabalhadores e a comunidade no contexto real. Ademais, os 

trabalhadores da saúde devem refletir sobre as suas práticas, a fim de produzir um 

cuidado em saúde de melhor qualidade e que esteja alinhado com as necessidades 

dos indivíduos, das famílias e das comunidades. Nesse contexto, é preciso 

reconhecer que tanto os processos de trabalho quanto os de formação nessa área 

podem motivar a produção de conhecimentos técnico-políticos que possibilitem uma 

maneira diferente de participação do SUS na formação dos profissionais da saúde. 

Para Ceccim e Feuerwerker (2004, p.43): 

A formação não pode tomar como referência apenas a busca eficiente de 
evidências ao diagnóstico, cuidado, tratamento, prognóstico, etiologia e 
profilaxia das doenças e agravos. Deve buscar desenvolver condições de 
atendimento às necessidades de saúde das pessoas e das populações, da 
gestão setorial e do controle social em saúde, redimensionando o 
desenvolvimento da autonomia das pessoas até a condição de influência na 
formulação de políticas do cuidado. 

A formação deve compreender habilidades técnicas, subjetividade, 

conhecimento do SUS, além de atualização técnico-científica. A partir da 

problematização do processo de trabalho, as práticas profissionais e a organização 

do trabalho podem ser modificadas, o que resultaria em um outro enfoque à formação 

em saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

No entanto, a integração ensino-serviço-comunidade é que se torna o grande 

desafio, uma vez que motiva uma nova maneira de “ensinar, aprender e fazer que seja 

efetivo para todos os sujeitos deste processo: professores, estudantes, gestores das 

instituições de ensino superior (IES) e do SUS, profissionais da saúde e população.” 

(FERREIRA; FORSTER; SANTOS, 2012, p.128). 

De acordo com os estudos de revisão integrativa da literatura brasileira, 

realizados por Kuabara et al. (2014, p.198), a integração ensino-serviço colabora no 

avanço da qualidade do cuidado:  
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[...] na compreensão da interdisciplinaridade, trabalho em equipe e 
funcionamento dos serviços de saúde em rede, na possibilidade de 
problematização e compreensão do significado do contexto intercultural 
demandado pelo trabalho em equipe multiprofissional, na ampliação do 
conhecimento do processo saúde/doença e suas implicações para a prática 
profissional.  

Para que ocorra uma troca maior de saberes sobre o cuidado na saúde e uma 

melhor formação em serviço, a articulação, entre o ensino e o serviço, ainda se faz 

muito necessária. Por esse motivo, é preciso mudar o modelo biomédico de atenção 

à saúde, por meio da ampliação dos cenários reais de ensino e de uma integração 

maior entre os hospitais, a rede básica de atenção à saúde e a comunidade 

(KUABARA et al., 2014). 

Antes da criação da Residência Multiprofissional em Saúde, os programas de 

pós-graduação eram feitos por categoria profissional. Com a instituição das RMSs, 

novos modelos desses programas foram introduzidos e, a partir desse momento, 

diversas categorias profissionais da saúde tiveram a oportunidade de se especializar 

em um único processo formativo, o que permitiu o desenvolvimento de competências, 

fundamentadas na interdisciplinaridade, por meio de atividades pedagógicas dos 

serviços de saúde (FREIRE FILHO; SILVA, 2017). 

Para Ceccim (2017, p. 53), as RMS:  

[...] reorientaram pensamentos e práticas nos modos de compreensão do 
mundo ou naquilo que pensamos ser o mundo do trabalho em saúde. 
Também que alteraram a percepção das várias profissões e dos modos de 
cada um aprender e que se ampliaram a compreensão sobre necessidades 
em saúde, acolhimento de usuários, responsabilidade política das práticas 
profissionais e potências do trabalho conjunto. 



 
 
 

 
 
 

4 METODOLOGIA 
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4.1 Fundamentação metodológica 

Cada pesquisa exige uma metodologia específica para que seus objetivos 

sejam atingidos (GRAY, 2012). 

Na presente pesquisa, considerou-se não somente a importância da 

Residência Multiprofissional em Saúde para um Hospital Assistencial, bem como as 

percepções e opiniões dos participantes, envolvidos nesse processo. Por esse motivo, 

adotou-se uma abordagem qualitativa, transversal, de natureza exploratória e 

descritiva. 

As pesquisas qualitativas desenrolam-se em esferas ou espaços da vida real e 

permitem compreender o cotidiano, por meio da contextualização e da singularidade 

da realidade humana na vida social (MINAYO, 2016).  

Por intermédio da pesquisa qualitativa, tem-se a compreensão dos 

acontecimentos em profundidade e de maneira muito rica. Ela permite que se veja a 

realidade, na qual se desenrola uma pesquisa, por meio de opiniões recolhidas, dos 

fatos reais, dos eventos em andamento e da visão institucional, o que viabiliza ao 

pesquisador o entendimento e a interpretação dos eventos (MINAYO, 2016; 

YIN, 2016).  

Os estudos transversais são aqueles em que a coleta de dados ocorre em um 

período, sem o acompanhamento posterior dos participantes da pesquisa. 

Possibilitam descrever variáveis, trazer informações descritivas sobre a prevalência, 

com a vantagem de não causar os típicos problemas de estudos de seguimento, como 

por exemplo, o tempo prolongado, o custo e o abandono (NEWMAN et al., 2008).  

Os estudos exploratórios propiciam uma visão geral com uma maior 

aproximação do objeto de pesquisa. Permitem uma menor rigidez no planejamento, 

por meio da modificação e do esclarecimento dos conceitos e das ideias (GIL, 2008; 

GRAY, 2012). 

Os estudos descritivos permitem verificar as opiniões, as atitudes e os valores 

dos participantes da pesquisa. Expõem as percepções desses indivíduos diante de 

suas práticas, incluindo os trabalhos de organizações (GRAY, 2012). Descrevem os 

acontecimentos de uma realidade, com a utilização de técnicas de coleta de dados, 

de questionários, de entrevistas ou de escalas (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  
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4.2 Contexto da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em três hospitais municipais de grande porte que são, 

igualmente, terciários. São gerenciados pela Autarquia Hospitalar Municipal (AHM) da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-SP). Para a realização desse 

estudo, esses hospitais foram escolhidos por abrigarem os dois programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde.  

Os hospitais participantes da pesquisa não são Hospitais de Ensino, visto que 

não são certificados em conformidade com o estabelecido na legislação do Programa 

de Certificação de HEs, de acordo com a Portaria no 285, de 24 de março de 2015. 

Esses hospitais da AHM-SP são grandes receptores do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), na cidade de São Paulo. Por esse motivo, eles possuem 

uma atuação marcante no atendimento de urgências e emergências nas diversas 

especialidades. São, igualmente, hospitais com aptidão para o ensino e a pesquisa, 

uma vez que abrigam as residências médicas, as residências em área profissional de 

cirurgia e de traumatologia bucomaxilofacial, assim como as residências 

multiprofissionais, todas reconhecidas pelo MEC.  

Estão localizados em regiões, nas quais existe uma grande necessidade de 

atenção à saúde à população. Possuem uma atuação relevante em trauma, em 

gestação de risco, em psiquiatria e em cirurgia bucomaxilofacial. Atendem uma 

demanda espontânea e referenciada e se constituem em uma importante retaguarda 

para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), para as AMAs e para as UPAs. 

No intuito de assegurar o anonimato das unidades hospitalares, adotou-se a 

seguinte designação: Hospital Municipal “A”, Hospital Municipal “B” e Hospital 

Municipal “C”. 

O Hospital Municipal “A”, localizado na região sudeste do Município de São 

Paulo, foi inaugurado em 24 de janeiro de 1969. Atualmente, conta com 395 leitos 

instalados e 384 leitos operacionais, com uma média de 2,3 mil procedimentos mês 

(DATASUS, 2017a). Possui uma área física de aproximadamente 24.580 m2. 

É referência para tratamento de queimados no Município de São Paulo. 
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O Hospital Municipal “B”, localizado na região leste do Município de São Paulo, 

foi inaugurado em 09 de dezembro de 1990. Conta com 304 leitos instalados e 280 

leitos operacionais. Atende cerca de 16.000 pessoas por mês e média de 310 partos/ 

mês (DATASUS, 2017 b). 

O Hospital Municipal “C”, localizado na região sul do Município de São Paulo, 

foi inaugurado em 1990. Conta com 270 leitos instalados e 254 leitos operacionais 

(DATASUS, 2017c). Possui aproximadamente 28.000 m2 de área construída e conta 

com 9 andares. 

A partir de março de 2015, os hospitais “A” e “C” acolheram o programa de 

Residência Multiprofissional de Intensivismo da AHM. No total, eram 14 vagas por ano 

distribuídas nos dois hospitais e nas seguintes áreas profissionais, conforme Quadro 

1: 

Quadro 1 – Distribuição das vagas do programa de intensivismo de acordo com a 

unidade hospitalar e as categorias profissionais. 

HOSPITAL MUNICIPAL “A” HOSPITAL MUNICIPAL “C” 

Enfermagem 02 Enfermagem 02 

Farmácia 01 Psicologia 02 

Fisioterapia 02 Serviço Social 02 

Nutrição 01   

Psicologia 01   

Terapia Ocupacional 01   

TOTAL 08  06 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os hospitais “A” e “B” acolheram, igualmente, o programa de Residência 

Multiprofissional de Urgência e Emergência da AHM. Como está representado no  
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Quadro 2, as 12 vagas anuais eram distribuídas entre as duas instituições e nas 

seguintes áreas profissionais:  

Quadro 2 – Distribuição das vagas do programa de urgência e emergência de acordo 

com a unidade hospitalar e as categorias profissionais. 

HOSPITAL MUNICIPAL “A” HOSPITAL MUNICIPAL “B” 

Enfermagem 02 Enfermagem 03 

Farmácia 01 Fisioterapia 01 

Fisioterapia 01 Psicologia 01 

Nutrição 01 Serviço Social 02 

TOTAL 05  07 

Fonte: Dados da pesquisa 

4.3 Participantes da pesquisa 

A escolha da amostra dos participantes dessa pesquisa não foi casual e 

apresentou estreita relação com o objeto de pesquisa, principalmente, com os seus 

objetivos específicos (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008). Por essa razão, os 

grupos de gestores, de coordenadores locais e de preceptores foram os escolhidos. 

Para Minayo (2017), a amostragem de uma pesquisa é muito importante, por 

estar relacionada com a confiabilidade metodológica. Para ela, “o número de pessoas 

é menos importante do que o empenho de enxergar todas as possibilidades de se 

aproximar do objeto empiricamente, prestando-se atenção a todas as suas dimensões 

e interconexões.” (MINAYO, 2017, p. 8).  

O ideal de uma amostra qualitativa é aquele que abrange todas as dimensões 

de um determinado tema, tanto em quantidade quanto em intensidade e resulta na 

qualidade das ações e interações em toda a metodologia (MINAYO, 2017). 

Participaram dessa pesquisa 17 indivíduos, os quais estavam inseridos no 

contexto dos dois programas de PRMS (intensivismo e urgência e emergência), 

implantados em três Hospitais Assistenciais da AHM-SP. Desse total, os gestores, em 

número de seis participantes, eram os diretores técnicos e os diretores assistenciais 
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dos referidos hospitais. Os coordenadores de PRMS locais foram em número de três 

e os preceptores foram em número de oito. Foi solicitado que os coordenadores 

indicassem dois preceptores que fossem os mais envolvidos com a RMS. O 

coordenador do Hospital Municipal “A”, que abriga os dois programas, indicou dois 

preceptores do programa de intensivismo e dois do programa de urgência e 

emergência. 

De acordo com a resolução no 2147/2016, do Conselho Federal de Medicina, 

em seu artigo 2o, p.4: 

O diretor técnico, nos termos da lei, é o responsável perante os Conselhos 
Regionais de Medicina, autoridades sanitárias, Ministério Público, Judiciário 
e demais autoridades pelos aspectos formais do funcionamento do 
estabelecimento assistencial que represente.  

Ademais, o diretor técnico é nomeado para o cargo ou função por meio de 

indicação da administração pública (CFM, 2016).   

O diretor clínico é, de acordo com a resolução no 2147/2016, do Conselho 

Federal de Medicina, em seu artigo 4o, p.7: [...] “o representante do corpo clínico do 

estabelecimento assistencial perante o corpo diretivo da instituição, notificando ao 

diretor técnico sempre que for necessário ao fiel cumprimento de suas atribuições.” 

Ele é eleito pelo corpo clínico e é o responsável pela assistência médica, pela 

coordenação e pela supervisão dos serviços médicos na instituição (CFM, 2016). 

A idade média, dos seis gestores participantes da pesquisa, foi de 57,8 anos e 

83,3% eram do sexo masculino. Todos com área de formação em medicina, em que 

50% eram diretores técnicos e 50%, diretores assistenciais, com tempo médio em 

gestão de 16,8 anos. Entre os gestores entrevistados, 66,7% tinham título de mestre.  
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Abaixo, segue a Tabela 1 com a caracterização da amostra de gestores 

participantes da pesquisa: 

Tabela 1 – Caracterização da amostra: gestores participantes da pesquisa. 

Características no % 

Gestores 6 100,0 

Idade Média (Anos) 57,8  

Sexo %   

Masculino 5 83,3 

Feminino 1 16,7 

Área de Formação   

Medicina 6 100,0 

Área de Atuação na Gestão   

Diretor Técnico 3 50,0 

Diretor Assistencial 3 50,0 

Tempo de Formado (Média/Anos) 32,5  

Tempo na Gestão (Média/Anos) 16,8  

Titulação   

Especialização 2 33,3 

Mestrado 4 66,7 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Para exercer a função de coordenador de programa de Residência 

Multiprofissional, o profissional deve ter “titulação mínima de mestre e com experiência 

profissional de, no mínimo, 03 (três) anos nas áreas de formação, atenção ou gestão 

em saúde.” (BRASIL, 2012, p. 24). 

A idade média dos coordenadores foi de 45,7 anos, em que 66,7% eram do 

sexo feminino. A área de formação ficou assim distribuída: 66,7% na de enfermagem 

e 33,3%, na de serviço social. A média de tempo de formado foi de 22 anos e tempo 

médio na coordenação da RMS, de 3,3 anos. Tinham título de mestre, 66,7% dos 

coordenadores. Na Tabela 2, é apresentada a caracterização dos coordenadores 

locais participantes da pesquisa: 

 



4 METODOLOGIA | 52 
 

 

Tabela 2 – Caracterização da amostra: coordenadores participantes da pesquisa. 

Características no % 

Coordenadores 3 100,0 

Idade Média (Anos) 45,7  

Sexo %   

Masculino 1 33,3 

Feminino 2 66,7 

Área de Formação   

Enfermagem 2 66,7 

Serviço Social 1 33,3 

Tempo de Formado (Média/Anos) 22,0  

Tempo na Gestão (Média/Anos) 3,3  

Titulação   

Especialização 1 33,3 

Mestrado 2 66,7 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A RMS possui muitos preceptores e, por esse motivo, foi solicitado aos 

coordenadores locais a indicação de dois preceptores por programa, para 

participarem dessa pesquisa, os quais tivessem um maior envolvimento com as 

residências multiprofissionais. Do Hospital Municipal “A” foram indicados quatro 

preceptores, em que dois faziam parte do programa de intensivismo e dois, do 

programa de urgência e emergência. Do Hospital Municipal “B” foram dois preceptores 

indicados e no Hospital Municipal “C” mais dois, num total de oito preceptores 

entrevistados.  
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No Quadro 3, encontra-se a distribuição dos participantes da pesquisa por função 

em cada unidade hospitalar:  

Quadro 3 – Distribuição dos participantes da pesquisa de acordo com a função e a 

unidade hospitalar. 

PROGRAMA FUNÇÃO HM A HM B HM C TOTAL 

 GESTORES 02 02 02 06 

 COORDENADORES 01 01 01 03 

INTENSIVISMO PRECEPTORES 02 00 02 04 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PRECEPTORES 02 02 00 04 

TOTAL  07 05 05 17 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os preceptores, participantes da pesquisa, foram em número de oito, com 

idade média de 44,1 anos, em que 62,5% eram do sexo feminino. As suas áreas de 

formação foram: enfermagem com 12,5%; fisioterapia, 25,0%; psicologia, 37,5%; 

serviço social, 12,5%; e terapia ocupacional,12,5%. O tempo médio de formado foi de 

20,4 anos e na preceptoria, de 4 anos. Dos preceptores entrevistados, 87,5% 

possuíam especialização e 12,5%, mestrado. A Tabela 3 mostra a caracterização da 

amostra de preceptores participantes da pesquisa: 
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Tabela 3 – Caracterização da amostra: preceptores participantes da pesquisa. 

Características no  

Preceptores 8 100,0 

Idade Média (Anos) 44,1  

Sexo %   

Masculino 3 37,5 

Feminino 5 62,5 

Área de Formação   

Enfermagem 1 12,5 

Fisioterapia 2 25,0 

Psicologia 3 37,5 

Serviço Social 1 12,5 

Terapia Ocupacional 1 12,5 

Tempo de Formado (Média/Anos) 20,4  

Tempo na Gestão (Média/Anos) 4,0  

Titulação   

Especialização 6 75,0 

Mestrado 2 25,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para assegurar o anonimato dos participantes da pesquisa, foram utilizadas 

letras seguidas de números. Para os gestores, aplicou-se a letra G, seguida dos 

números de 1 a 6. Para os coordenadores, a letra C, acompanhada de número de 1 a 

3 e, para preceptores, a letra P, seguida dos números de 1 a 8. 

De acordo com Minayo (2017, p. 4), na pesquisa qualitativa, a amostra “deve 

estar vinculada à dimensão do objeto (ou da pergunta) que, por sua vez, se articula 

com a escolha do grupo ou dos grupos a serem entrevistados [...].”  

Para a escolha da amostra de uma pesquisa qualitativa, torna-se necessário 

identificar participantes que tenham as características que o pesquisador deseja 

conhecer, levando em conta um número suficiente de entrevistados e a abrangência 

dos atores sociais, da seleção dos participantes e das condições dessa seleção 

(Minayo, 2017). 
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No intuito de atingir os objetivos propostos nessa investigação, a amostra final 

mostrou-se suficiente, com relação ao seu caráter qualitativo. Para Minayo (2017), o 

número de entrevistados é considerado suficiente quando a amostra apresenta a 

reincidência e a complementaridade das informações. 

4.4 Instrumento de coleta de dados 

A produção de dados para uma pesquisa qualitativa ocorre por intermédio da 

interação dos seus participantes com o cenário ou contexto da vida real, nos quais 

esses indivíduos desempenham os seus verdadeiros papeis e desenvolvem as suas 

atividades (YIN, 2016).  

Para Minayo (2016, p. 57, grifo da autora), “A pesquisa social trabalha com 

gente e com suas realizações, compreendendo as pessoas ou grupos como atores 

sociais em relação e com perspectiva”. Das diversas maneiras existentes, a 

observação e a entrevista são os instrumentos mais utilizados para executar o 

trabalho de campo (MINAYO, 2016). 

Nesse estudo, utilizou-se, como instrumento de produção de dados, a 

entrevista semiestruturada que é um processo de interação entre o pesquisador e o 

pesquisado, com a finalidade de obter informações a respeito do assunto pesquisado. 

Para Minayo (2016, p. 58), a “entrevista é acima de tudo uma conversa a 

dois, [...] e sempre dentro de uma finalidade.”. A entrevista semiestruturada é aquela 

“que combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação 

formulada; [...]” (MINAYO, 2016, p. 59). 

Por meio dessas respostas espontâneas podem surgir questões importantes e 

que, muitas vezes, não foram previstas pelo pesquisador, mas que podem ser muito 

úteis para a pesquisa (BONI; QUARESMA, 2005). 

 De acordo com Gray (2012, p. 302), “A entrevista semiestruturada permite 

fazer aprofundamento das visões e das opiniões onde for desejável que os 

respondentes aprofundem suas respostas.”   

Para que os objetivos sejam alcançados, é fundamental que o pesquisador 

tenha conhecimento do tema e faça um bom planejamento da entrevista. A escolha 

dos entrevistados é muito importante, visto que os dados subjetivos da pesquisa são 
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obtidos por meio de suas opiniões, de seus valores e de suas atitudes (MINAYO, 2016; 

BONI; QUARESMA, 2005).  

 Para participar das entrevistas, foram escolhidos os gestores, os 

coordenadores locais e os preceptores de programas de RMS dos hospitais da AHM-

SP. A partir dessas três categorias entrevistadas, obteve-se uma coleta de dados mais 

ampla e com visões e posicionamentos diferentes, no que diz respeito ao tema 

pesquisado. 

Nas entrevistas semiestruturadas, é usual seguir um roteiro com questões 

prévias e conduzir a entrevista por meio de uma conversa informal. No intuito de atingir 

os objetivos da pesquisa, existe a possibilidade de ocorrer perguntas adicionais, as 

quais podem levar a um direcionamento melhor (BONI; QUARESMA, 2005). 

Com base nas questões norteadoras, foi construído o roteiro de entrevista 

dessa pesquisa. Na primeira parte desse roteiro, encontram-se as informações gerais 

dos coordenadores e preceptores entrevistados (APÊNDICE 1) e dos gestores 

(APÊNDICE 2). Na segunda parte, estão os tópicos que guiaram as entrevistas. Para 

a elaboração dessas questões, baseou-se nos núcleos temáticos ou direcionadores 

dessa pesquisa que são em número de quatro: 

 

 Papel das RMS em um Hospital Assistencial; 

 Potencialidades dos programas de RMS em um Hospital Assistencial; 

 Fragilidades dos programas de RMS em um Hospital Assistencial; 

 Sugestões para o aprimoramento da RMS no contexto de um Hospital 

Assistencial. 

 

Optou-se por manter as mesmas questões para os três grupos de 

entrevistados: gestores, coordenadores e preceptores. 

Antes do início da coleta de dados, foi realizado um pré-teste para verificar a 

necessidade de alteração nas questões do roteiro das entrevistas. Foram 

entrevistados dois preceptores de RMS, em que um pertencia ao hospital da SMS-SP 

e o outro, ao Hospital Universitário. As questões foram mantidas, porém com o 

acréscimo de mais uma: “Gostaria de acrescentar mais algum ponto que ache 

importante sobre Residência Multiprofissional?” Essas entrevistas não foram incluídas 

nesta pesquisa. 
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Depois da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP e 

dos CEPs coparticipantes, telefonou-se para os gestores e coordenadores das 

unidades, a fim de realizar o agendamento da data e do horário para a efetivação das 

entrevistas, as quais ocorreram nas dependências dos hospitais. 

O agendamento das entrevistas dos preceptores efetivou-se após os 

coordenadores locais indicarem os dois preceptores mais envolvidos com os 

programas de RMS. 

Antes da realização de cada entrevista, o seu roteiro e projeto de pesquisa 

eram apresentados aos participantes. Somente após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 3) é que se iniciava a 

entrevista.  

Essas entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora e gravadas com 

a autorização dos participantes. Para a sua gravação, utilizou-se um minigravador 

digital e um celular android, como cópia de segurança. Posteriormente, todo o material 

foi transcrito na íntegra. As entrevistas foram realizadas no período entre 02/04/2018 

e 07/06/2018. 

4.5 Análise dos dados 

A partir das transcrições literais das entrevistas semiestruturadas, o material 

qualitativo obtido foi verificado por meio da análise de conteúdo que, para Bardin 

(2016, p.37) “é um conjunto de técnicas de análise das comunicações”, cujo o ponto 

de partida é a mensagem que pode ser “verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, 

figurativa, documental ou diretamente provocada” (FRANCO, 2012, p. 12). Toda a 

mensagem exprime um significado e traz um sentido que não pode estar isolado do 

contexto (FRANCO, 2012).  

 Dentre as várias possibilidades ou técnicas, para a análise dos dados 

qualitativos obtidos nessa pesquisa, optou-se pela análise de conteúdo na modalidade 

temática, cujo conceito central é o tema (MINAYO, 2016). O tema é usado como 

“unidade de registro para estudar motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de 

crenças, de tendências, etc.” (BARDIN, 2016, p.135). 

A análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2016, p.125), deve ser realizada 

em três etapas:  
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1. A pré-análise; 

2. A exploração do material; 

3. O tratamento dos dados, a inferência e a interpretação. 

Na pré-análise, foi feita uma leitura flutuante de todo o material transcrito das 

entrevistas, com posterior compreensão do contexto e assimilação das impressões e 

das orientações encontradas (BARDIN, 2016).  

Após repetidas leituras iniciou-se, orientadas pelos núcleos temáticos, a 

identificação das unidades de contexto (UC) que “podem ser consideradas como 

‘pano de fundo’ que imprime significado às unidades de análises” (FRANCO, 2012, p. 

49). A unidade de contexto é essencial para a investigação e para a compreensão dos 

textos a serem analisados e interpretados. Com base na UC, compreende-se o 

significado e o sentido exato da unidade de registro (UR) (FRANCO, 2012).  

A partir da UC chegou-se à UR que “é a menor parte do conteúdo, cuja 

ocorrência é registrada de acordo com as categorias levantadas.” (FRANCO, 

2012, p.43). 

Quando são definidas as unidades de contexto e as unidades de registro, que 

são as unidades de análise, atinge-se um processo de categorização que “é uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de 

critérios definidos.” (FRANCO, 2012, p.63). 

Para se chegar às categorias, o processo utilizado foi o semântico, por se tratar 

de uma análise temática. As categorias não foram criadas anteriormente, mas 

afloraram a partir das falas dos entrevistados (FRANCO, 2012). 

4.6 Procedimentos éticos 

Esta pesquisa seguiu os princípios científicos e os aspectos éticos, que 

envolvem os seres humanos, em conformidade com a Resolução CNS nº 466/2012.  

O projeto de pesquisa foi, inicialmente, apresentado à AHM-SP, a qual realiza 

o gerenciamento dos hospitais municipais que participaram dessa pesquisa. Obteve-

se a declaração de ciência e autorização (ANEXO 1). 

Na sequência, foram contatados os diretores técnicos dos três hospitais, 

participantes desse estudo, para a obtenção do Termo de Anuência Institucional (TAI) 
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(Anexos 2; 3 e 4). A partir das autorizações, dadas pelos diretores técnicos dessas 

instituições, o projeto de pesquisa, foi cadastrado no Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e, subsequentemente, 

levado à Plataforma Brasil. 

Foi aprovado pelo CEP da UNIFESP, em 31/01/2018, com o no de parecer 

2.479.691 (ANEXO 5). Imediatamente, uma cópia do projeto de pesquisa aprovado 

tramitou nos CEPs coparticipantes, pois duas instituições coparticipantes tinham 

CEPs próprios e uma utilizava o CEP da SMS-SP. Todas as instituições aprovaram o 

projeto de pesquisa e seguem abaixo os números de aprovação: 

 Hospital Municipal “B” - parecer no 2.517.779, aprovado em 28/02/2018 

(ANEXO 6);  

 Hospital Municipal “A” – parecer no 2.575.280, aprovado em 02/04/2018 

(ANEXO 7);  

 Hospital Municipal “C” - parecer no 2.641.080, aprovado em 08/05/2018 

(ANEXO 8).  

A pesquisa teve início somente após a aprovação do projeto no CEP de cada 

instituição participante. Todos os entrevistados assinaram o TCLE antes da entrevista 

(APÊNDICE 3). 
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Como mencionado, anteriormente, na metodologia, partiu-se de quatro núcleos 

temáticos ou direcionadores: 

 

 Papel da RMS em um Hospital Assistencial; 

 Potencialidades dos programas de RMS em um Hospital Assistencial; 

 Fragilidades dos programas de RMS em um Hospital Assistencial; 

 Sugestões para o aprimoramento da RMS no contexto de um Hospital 

Assistencial. 

 

Após a transcrição literal das entrevistas, foi possível se ter uma compreensão 

maior do material coletado. Identificou-se as unidades de contexto e as unidades de 

registro, das quais emergiram as categorias e subcategorias. Os resultados obtidos 

foram reunidos em dois subcapítulos: 

 

 Papel e potencialidades da RMS em um Hospital Assistencial;  

 Desafios e fragilidades dos programas de RMS e sugestões para o seu 

aprimoramento em um Hospital Assistencial. 

5.1 Papel e potencialidades da RMS em um Hospital Assistencial 

Nesse subcapítulo, apresentam-se os resultados e discussão obtidos a partir 

de dois núcleos temáticos: 

  

 Papel das RMS em um Hospital Assistencial; 

 Potencialidades dos programas de RMS em Hospital Assistencial. 

  

Para o primeiro núcleo temático, foi possível identificar 60 unidades de contexto 

com 163 unidades de registro. Destas unidades de registros, emergiram cinco 

categorias com suas subcategorias, conforme Quadro 4: 
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Quadro 4 – Categorias e subcategorias do 1o Núcleo Temático: Papel da RMS em um 

Hospital Assistencial.  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Marco importante para o 
Hospital Assistencial. 

Ganho institucional para o HA. 

Possibilidade de transformação 
de Hospital Assistencial em 
Hospital de Ensino. 

Papel de formação de preceptores no HA. 

Papel da RMS como 
desencadeadora de mudanças 
institucionais. 

Combate à inercia. 

Mudança de paradigma. 

Estímulo e Interação entre as equipes. 

Atualização de protocolos. 

Estímulo à integração do sistema de saúde. 

Estratégia de educação 
continuada e permanente, 
propiciando aprendizagem 
compartilhada dentro do HA. 

Reflexão sobre a prática. 

Estratégia de melhoria da articulação da teoria com 
a prática no HA.  

Aprendizagem compartilhada. 

Estímulo para o trabalho de equipe. 

Interação entre preceptores e a gestão. 

Melhoria no cuidado e 
assistência. 

Visibilidade dos papéis profissionais das equipes do 
HA. 

Participação como força de trabalho no HA. 

Cuidado integral do paciente. 

Estímulo à humanização. 

Estímulo à resolutividade. 

Estímulo à intersetorialidade. 

Agilidade na desospitalização. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para uma facilidade maior de identificação no texto, as categorias estão 

escritas em negrito e subcategorias, em itálico.  

A categoria marco importante para o Hospital Assistencial demonstra que, 

na opinião dos participantes da pesquisa, a RMS é considerada um fato marcante, de 

grande valor e de relevância para o Hospital Assistencial. Ela traz um movimento entre 

os profissionais que se consideram privilegiados de participar dessa formação dos 

residentes. Para uma melhor compreensão do que foi explicitado acima, apresentam-

se as falas dos entrevistados: 

[...] para nós foi um grande marco, o primeiro passo que foi dado que 

é a implantação do programa de residência. Então, isso para nós foi 

muito importante (C2). 
 

[...] eu acredito que a residência, ela traz um ganho muito grande para 

as instituições que possuem (C1). 

Dessa categoria, originou-se uma subcategoria que foi o ganho institucional 

para o HA. Ela atesta que, do ponto de vista dos entrevistados, a instituição tem muito 

a ganhar com uma RMS, visto que traz benefícios aos profissionais, aos pacientes e 

a seus familiares, como é possível observar, por meio das falas dos participantes da 

pesquisa:  

A Residência Multiprofissional, ela vem engrandecer qualquer 

instituição, no sentido de que traz um ganho em relação, não apenas, 

a quem está ensinando, mas aos pacientes, de uma forma geral (G3). 
 

O principal, é o ganho de qualidade (G5). 

O ganho institucional foi identificado por todos os diferentes níveis de 

profissionais participantes da pesquisa, ou seja, pelos preceptores, pelos 

coordenadores locais de programas e pelos gestores.  

Um dos preceptores entrevistado salientou que a RMS conferiu um caráter 

pioneiro à autarquia e ao hospital. Ele se considera parte da história do município de 

São Paulo, no que se refere à implantação da RMS: 
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[...] é uma experiência pioneira. Então, eu acho que tem um caráter 

único, assim, de pioneirismo, para a nossa autarquia, para o nosso 

hospital. Então, eu acho que, por si só, isso já é uma coisa bastante 

importante, bastante interessante porque a gente acaba sendo 

construtor da história (P6). 

Em sua pesquisa sobre a residência médica em Hospital Assistencial no estado 

de Roraima, Santana (2014 p. 65) evidencia uma constatação semelhante, na qual 

expressa que a residência médica trouxe “possibilidade de crescimento institucional 

como um diferencial na qualidade.”  

Nesse primeiro núcleo temático, foi identificada, igualmente, uma segunda 

categoria: a possibilidade de transformação do HA em HE. Na visão dos 

entrevistados, a RMS propicia aos profissionais um olhar voltado para o ensino, o que 

oferece ao hospital as características de HE: 

(A RMS proporciona) ao hospital adquirir com a vinda desses 

residentes um perfil de Hospital Escola (G1). 
 

(A RMS traz) para a instituição um Hospital Escola (P6). 

Na subcategoria o papel na formação dos preceptores no âmbito do HA, os 

participantes da pesquisa reconheceram que a RMS impulsionou os profissionais na 

busca por novos conhecimentos, a fim de compartilharem com os residentes. 

Propiciou aos preceptores uma reflexão sobre as suas práticas, o que estimulou um 

crescimento profissional deles: 

(A RMS propicia ao preceptor) buscar se aprimorar, buscar 

conhecimentos para poder transmitir, para poder compartilhar com os 

residentes (C1). 
 

(A RMS) permite o crescimento maior, tanto dos profissionais que 

atuam, diretamente com a residência quanto dos próprios residentes 

(P3). 
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De acordo com a Portaria Interministerial no 285 (2015), são considerados 

Hospitais de Ensino - HEs, os hospitais que: pertencem ou são conveniados a uma 

IES (pública ou privada); sejam os pontos de atenção da RAS; tenham a qualificação 

da atenção e da gestão, com integração dos pontos de atenção, voltados para a 

prática do ensino e da pesquisa de interesse para o SUS; e estejam certificados 

conforme o estabelecido na legislação do Programa de Certificação de Hospitais de 

Ensino. São hospitais que apresentam uma integração maior, no que se refere ao 

ensino-serviço, assim como se constituem em um campo de prática para o ensino e 

pesquisa. Entre os requisitos, para ser um HE, está a obrigatoriedade de ser campo 

de prática às atividades curriculares para os programas de residência médica e de 

outras áreas profissionais da saúde. 

Outra categoria levantada foi acerca do papel da RMS como desencadeadora 

de mudanças institucionais. Na opinião dos entrevistados, a partir da implantação 

da RMS, tornaram-se evidentes as alterações ocorridas nos Hospitais Assistenciais, 

o que proporcionou uma visão diferenciada da realidade local: 

A RMS, ela provoca mudanças nos espaços institucionais, onde ela 

está inserida (C1). 
 

(A RMS traz) um outro tipo de visão a respeito de tudo que se trata 

em saúde (G6). 

Nessa categoria, alguns entrevistados relacionam a chegada da Residência 

Multiprofissional a um combate à inercia no cotidiano hospitalar, o que é perceptível 

nas falas dos entrevistados: 

(A RMS) provoca movimento dos profissionais que ali estão dentro 

daquele espaço (C1). 
 

(A chegada dos residentes) é um bom motor para poder renovar e não 

ficar na mesmice (P8). 
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Foi citado, por um gestor, que a RMS é uma mudança de paradigma para o HA: 

(A RMS) é uma mudança de paradigma, principalmente para os mais 

velhos (G2). 

Para Lopes et al. (2007, p. 153): 

A produção e a disseminação do conhecimento nos locais de serviço são 
estratégias mobilizadoras de recursos para a transformação por meio da troca 
de saberes, das práticas de saúde, seja na atenção, gestão, controle social 
ou formação no SUS. 

Nascimento e Oliveira (2006) comentam que, para a ocorrência de mudança 

de paradigma assistencial em saúde, não basta somente que os conhecimentos sejam 

adquiridos, mas também é necessário que ocorra uma interação com o contexto social 

e o incremento de competências estruturadas na ação. Transformar as práticas e a 

formação consiste em desafio a ser superado em várias áreas: nos serviços, nas 

instituições de ensino e nas relações interpessoais. 

Esses mesmos autores afirmam que “as RMS apresentam grandes 

potencialidades para romper paradigmas e para construir um novo modelo de cuidado 

para a população, a partir da formação dos profissionais para a consolidação do SUS.” 

(NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2006, p. 439). 

Para os entrevistados, a RMS, como desencadeadora de mudanças, trouxe um 

estímulo e interação entre as equipes de saúde, o que favorece a 

multiprofissionalidade e a interdisciplinaridade das equipes que podem beneficiar a 

integralidade do cuidado: 

(Com a chegada dos residentes) as visitas multiprofissionais voltaram 

a acontecer (P5). 
 

A residência trouxe bastante ganhos, no sentido de uma interação 

entre as equipes (C1). 

Essa subcategoria está em conformidade com os próprios objetivos da RMS 

que, para Araujo et al. (2017), apresenta-se como um caminho para o aprimoramento 

dos profissionais, no que diz respeito ao trabalho de equipe. Apesar dos avanços, são 
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várias as resistências encontradas, no que concerne à modificação do modelo atual 

de formação, que traz reflexos na atenção à saúde, quanto à divisão do trabalho, visto 

que “os profissionais continuam sendo formados separadamente, para no futuro 

trabalharem juntos, incoerência que traz importantes implicações para a qualidade da 

atenção oferecida pelo SUS.” (COSTA, 2016, p. 198). 

Menezes et al. (2018) comentam que os PRMS desempenham esse papel, 

embasados na troca de saberes interdisciplinares, com a noção de atenção integral 

ao paciente e as ações profissionais colaborativas. 

Ainda dentro do contexto “a RMS como desencadeadora de mudanças”, surgiu, 

na fala de um coordenador, que os residentes podem trazer novos conhecimentos, os 

quais contribuem para a atualização de protocolos: 

O residente, muitas vezes, pode nos trazer atualizações e protocolos 

das universidades, para que possamos alinhar nossa assistência e 

isso nos dá o empoderamento aos cuidados (C3). 

Para Morais et al. (2018, p. 85), após a implantação de uma RMS no município 

de João Pessoa, “observou-se um aumento na produção das atividades científicas e 

construção de novos protocolos clínico-assistenciais.”  

A RMS foi considerada, por um preceptor, como um estímulo à integração ao 

sistema de saúde, como descrito a partir de sua fala: 

A residência é uma forma de fazer uma melhora na assistência, 

principalmente, frente a fragmentação da saúde (P5). 

A interface, entre o serviço e o ensino, é de grande relevância para a formação 

na saúde. O conhecimento, adquirido pelos diversos atores por meio de suas 

reflexões e vivências nesse cenário de aprendizagem, traz transformações e contribui 

para a consolidação do SUS (ALBUQUERQUE et al., 2008).  

A categoria estratégia de educação continuada e permanente, propiciando 

aprendizagem compartilhada dentro do HA, foi a categoria mais identificada nas 

falas dos entrevistados nesse primeiro núcleo temático. De acordo com a visão dos 

participantes, a RMS estimula a reflexão sobre a prática e propicia mais discussões, 

atualizações e compartilhamento de conhecimento: 
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(A RMS estimula) os profissionais a ir atrás de trabalhos, atualizações 

(G2). 
 

Eles (residentes) nos provocam a melhorar, porque com a sede de 

conhecimento eles nos obrigam, a todos os profissionais, a tentarmos 

estar atualizados e atuantes para poder atender essas aspirações 

deles (G5). 

Santana (2014, p. 38) salienta que a residência médica “ao proporcionar a 

reflexão sobre situações diárias que se transformam em problemas de aprendizagem 

traz o enfoque da Educação Permanente em Saúde, estendendo-se ainda a outras 

categorias profissionais, dinamizando a instituição e integrando a equipe.”  

De acordo com Haubrich et al. (2015, p. 49), a Educação Permanente em 

Saúde deve propiciar “espaços de problematizações, reflexões, e diálogos entre os 

profissionais de saúde para, desse modo, oportunizarem estratégias para promover 

mudanças nos serviços de saúde.”  

Os resultados dessa pesquisa corroboram a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS) que, de acordo com a Portaria no 198/2004 (p. 1), 

“realiza a agregação entre aprendizado, reflexão crítica sobre o trabalho e 

resolutividade da clínica e da promoção da saúde coletiva.”  

Da categoria, acima mencionada, emergiram cinco subcategorias: Reflexão 

sobre a prática, Articulação da teoria com a prática no HA, Aprendizagem 

compartilhada, Estímulo para o trabalho de equipe e Interação entre preceptores e a 

gestão.  

De acordo com o ponto de vista dos participantes da pesquisa, a subcategoria 

reflexão sobre a prática, demonstra que, ao existir essa reflexão, percebe-se a 

necessidade de um planejamento e de uma reestruturação melhores, no que diz 

respeito a maneira de pensar e a de agir. Desse modo, incorporam-se novos 

conhecimentos, o que resulta em maior qualidade e eficiência para o trabalho: 

A RMS faz com que os profissionais passem a refletir sobre a sua 

prática profissional [...](C1). 
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Steinbach (2015, p. 59), em seu estudo sobre RMS, evidencia que a presença 

de residentes propicia reflexões que podem trazer mudanças e melhorias para o 

serviço. Para a autora, a RMS “é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que o 

serviço contribuí para o ensino de profissionais qualificados, o ensino desses 

profissionais contribui para o aperfeiçoamento do serviço.” 

Na percepção dos entrevistados, a RMS funciona, como uma estratégia de 

melhoria da articulação da teoria com a prática no HA.  

(A RMS permite) voltar à questão da prática e perpassar a prática por 

uma questão da teoria (C1). 
 

(A RMS favorece) a formação teórica e a vivência prática (P8). 

No cotidiano dos serviços, as vivências dos residentes devem funcionar como 

disparadoras de uma prática mais problematizadora, assim como trazer, por meio da 

reflexão, a aprendizagem acerca da produção do cuidado, da organização dos 

processos de trabalho e de gestão (ALBUQUERQUE et al., 2008).  

Feuerwerker (1998) afirma que a experiência clínica pode ser adquirida por 

intermédio da prática, na qual o futuro profissional pode incorporar a ética de suas 

relações com os pacientes. 

Para Batista e Batista (2008), a prática favorece a formação do estudante, em 

que diferentes aprendizagens são construídas e compartilhadas durante a integração 

entre os colegas, os professores, os pacientes, a equipe de saúde e a comunidade.  

Os autores (2008, p. 103) comentam que:  

a prática não deve se reduzir à eventos empíricos ou ilustrações pontuais, 
mas deve exigir uma intencional e contínua postura de problematização do 
vivido, observado, discutido. (Devemos entender a prática como) objeto de 
reflexão e produção de conhecimento, entendendo-a não como mero 
exemplo da aplicação teórica, mas como núcleo da produção e difusão das 
teorias científicas, [...].  

Davini (2009) aponta que a reflexão sobre a prática permite questionar e refazer 

a própria ação, por meio de caminhos que conduzem a outras ações e oferecem as 

alternativas, as quais, de acordo também com a percepção de cada indivíduo, podem 

esclarecer o problema.  
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Refletir sobre as práticas e modificá-las, exige modos de ação coletivos que 

levem a:  

desenvolver habilidades e reflexão-ação, analisar os contextos em que elas 
podem ser postas em prática e colocar em discussão os bloqueios 
institucionais, regulatórios, normativos ou cognitivos, necessários para 
abordar e colocar o conhecimento em ação (DAVINI, 2009, p. 52). 

A aprendizagem compartilhada e o estímulo para o trabalho de equipe foram 

subcategorias bastante evidenciadas. Apontaram o reconhecimento de uma troca 

produtiva e enriquecedora de saberes entre os residentes e os profissionais dos 

hospitais, o que propiciaria a promoção do crescimento profissional de ambos, assim 

como uma discussão maior de casos.  

(A RMS traz) a possibilidade da troca dos profissionais que estão 

chegando com os profissionais que já estão aqui (P6). 
 

(A RMS mostra que) do mesmo jeito que a gente ensina, a gente 

aprende com eles novas diretrizes para a profissão (G2). 

A aprendizagem compartilhada oportuniza aos profissionais de categorias 

diferenciadas um entendimento melhor dos problemas clínicos dos pacientes e, por 

conseguinte, uma compreensão apropriada dos cuidados da saúde (AGUILAR-DA-

SILVA; SCAPIN; BATISTA, 2011). 

Perego (2015), em pesquisa com os residentes, os preceptores e os tutores da 

RMS, comenta que esses espaços, de aprendizagem compartilhada, favorecem o 

preparo dos profissionais para o interprofissionalismo e o consequente trabalho de 

equipe. 

Batista (2012, p. 28) salienta que: 

momentos de formação compartilhada permitem a vivência de grupos 
interprofissionais, onde misturar-se implica criar uma disponibilidade para 
conviver com o outro, conhecendo-o melhor, respeitando-o em suas 
singularidades e buscando construir relações interpessoais mais inclusivas. 

Para o autor, as aprendizagens compartilhadas e os momentos de prática em 

equipe constituem-se nas bases para o desenvolvimento e à implementação da 

Educação Interprofissional, na qual diversas profissões têm a possibilidade de 
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trabalharem em conjunto e proporcionarem uma melhoria no cuidado do paciente. 

Nesse sentido, a EIP é fundamental à formação dos profissionais da saúde, visto que 

os prepara para o trabalho de equipe, o qual é primordial à integralidade do cuidado. 

Para que a EIP se torne efetiva, existe a necessidade de treinamentos conjuntos, da 

aprendizagem compartilhada, no intuito de fortalecer “o trabalho em equipe, o 

compromisso na solução de problemas e a negociação na tomada de decisão [...] 

(BATISTA, 2012). 

Um dos coordenadores entrevistado destaca a interação entre preceptores e a 

gestão, o que mostra a possibilidade de abertura para o diálogo entre preceptores e 

coordenadores e a gestão: 

(A RMS permite) realizar mais discussões entre os preceptores, entre 

a gestão do hospital que é o que a gente vem realizando (C1). 

Outra categoria, encontrada com frequência nesse primeiro núcleo 

direcionador, foi a melhoria no cuidado e assistência, reconhecida tanto pelos 

gestores como pelos preceptores e coordenadores participantes da pesquisa, o que 

estimula uma melhoria na qualidade da assistência e possibilita tratamentos mais 

direcionados às necessidades dos pacientes: 

A residência tem o seu papel de fazer melhorias no atendimento aos 

pacientes (C3). 
 

(A RMS) é uma estratégia para melhorar a assistência (P5). 

Pazdziora (2013, p. 40), em sua pesquisa documental, ressalta a 

“reorganização do processo de trabalho e mudança no modelo de atenção à saúde,” 

a partir da implantação da RMS. De acordo com Cecílio e Merhy (2007), o cuidado 

dentro das organizações de saúde, deve se suceder de modo multidisciplinar, 

principalmente, nos hospitais, dentro dos quais o cuidado depende do trabalho de 

muitos profissionais.  

Miranda Neto (2015, p. 103) evidencia que, de acordo com a opinião dos 

residentes, a RMS promove a melhoria da qualidade na assistência. 

Esses profissionais se reconhecem “como agentes transformadores e capazes de 

melhorar a qualidade dos serviços.” 
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Foi citado, por um coordenador, que a RMS propicia uma maior visibilidade dos 

papeis profissionais nas equipes do HA e permite que cada indivíduo tenha uma 

compreensão melhor da função dos colegas dentro da equipe. 

(A RMS propicia) tornar visível o papel de cada profissional dentro de 

um todo (C1). 

Para Miranda Neto, Leonello e Oliveira (2015), o trabalho de equipe propicia o 

reconhecimento do papel de cada profissional, por intermédio da identificação das 

características de cada profissão, assim como permite o compartilhamento de 

competências e o envolvimento de todos na busca colaborativa e conjunta de uma 

resolução dos problemas e de uma tomada de decisão. 

Na opinião de um coordenador, a melhoria no cuidado e assistência é 

potencializada pela participação do residente como força de trabalho no HA, no qual 

eles oferecem apoio à assistência aos pacientes: 

(A RMS) colabora na construção da mão de obra aqui dentro do 

hospital [...]  
 

(A RMS colabora) na mão de obra especializada (C2). 

A alta demanda, por atendimento nos hospitais públicos, acarreta a 

necessidade de ampliação da força de trabalho que, geralmente, é suprida pela 

incorporação das residências em saúde. Nesse sentido, Santana (2014), em seu 

comentário acerca da residência médica, aponta críticas quanto à exploração da força 

de trabalho do residente. Enfatiza a necessidade do programa de residência possuir 

uma estrutura bem estabelecida e objetivos definidos, a fim de não correr o risco de 

se transformar em artifício para exploração do trabalho profissional.  

No que concerne à melhoria da assistência, alguns participantes da pesquisa 

destacaram um aspecto muito importante: a ampliação no cuidado integral do 

paciente. Torna-se evidente a necessidade das equipes de saúde se voltarem para 

uma assistência realizada de modo multi e interprofissional, bem como interdisciplinar. 
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(A RMS favorece) que as equipes multiprofissionais se voltem para a 

assistência, de forma interdisciplinar, de uma forma mais integralizada 

(C3). 
 

(A RMS traz) uma forma mais integralizada em prol do atendimento 

dos pacientes (C3).  

A integralidade das ações em saúde e o trabalho interdisciplinar são objetivos 

centrais da RMS e trazem o conceito ampliado de saúde ligado ao ambiente social, 

cultural e político dos usuários (SILVA, 2018). Existe a necessidade de um esforço 

conjunto dos profissionais de saúde, no sentido de executarem um trabalho coletivo, 

no qual o trabalho de equipe consista no ponto principal na rotina dos serviços de 

saúde (SHIKASHO, 2013). 

Essa “integralidade da assistência”, de acordo com a Lei Federal no 8080/90, 

em seu capítulo II, deve ser entendida como um “conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema.” 

Camelo (2011), em seu estudo de revisão integrativa sobre o trabalho de 

equipe na instituição hospitalar, salienta a importância da efetivação das diretrizes do 

SUS, a fim de melhorar a assistência à saúde. Na busca da qualidade da atenção, a 

integralidade, como um dos princípios do SUS, deve ser o ponto central na 

organização hospitalar.  

De acordo com Feuerwerker (2014, p. 106), “tomar a integralidade como eixo 

da atenção implica tomar as necessidades de saúde como referência para organizar 

os serviços e as práticas de saúde, daí a cadeia de cuidados.” Dentro desse contexto, 

a gestão é um dos pontos cruciais não somente a de serviços, mas também a gestão 

da produção do cuidado, em que a integralidade deve consistir no foco principal dos 

gestores de saúde e dos formadores (FEUERWERKER, 2014). 

Em uma das falas dos entrevistados, surgiu um outro aspecto importante, 

ligado ao cuidado integral do paciente: o estímulo à humanização. Esses dois 

conceitos se inter-relacionam e desenvolvem a assistência: 

(A RMS propicia melhora) na questão de humanização (P6). 
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Oliveira e Cutolo (2012, p. 506) enfatizam que atitudes e ações humanizadas 

ocorrem quando o indivíduo identifica a necessidade do outro. Pode-se afirmar que a 

humanização é resultado do princípio da integralidade, em que “as atitudes 

humanizadas são intrínsecas à integralidade. Tendo em vista a integralidade como um 

processo, as ações e atitudes humanizadas entram como um produto gerado neste e 

pelo processo.”  

Um dos preceptores salientou que a RMS possui capacidade para promover o 

estímulo à resolutividade, a partir de um olhar mais diferenciado à assistência, com os 

atendimentos multiprofissionais e maior aproximação com as redes de saúde. 

(A RMS) tem potencial de ser resolutiva (P2). 

Para Shikasho (2013), a resolutividade ocorre quando todas as ações de 

saúde, tanto individual quanto coletiva, são disponibilizadas para o usuário, por 

intermédio dos recursos e dos conhecimentos dos profissionais, com a finalidade de 

resolver os problemas de saúde.  

Estímulo à intersetorialidade foi, igualmente, citado por um dos preceptores, 

uma vez que a RMS possibilitou uma interação maior do HA com outros equipamentos 

do serviço público de saúde. 

(A RMS propicia) uma relação intersetorial e interprofissional (P5). 

De acordo com Shikasho (2013) e Guerra e Costa (2017), para que as ações 

resolutivas em saúde se processem, são necessárias algumas ações complementares 

com outros serviços, com níveis de atenção e por meio de parcerias com setores 

sociais. Essas questões são importantes para a solução de problemas que ocorrem, 

em determinadas ocasiões, não somente por falta de assistência em uma área, mas 

também por falta de comunicação com outras áreas. Por esse motivo, torna-se 

relevante a inter-relação com as políticas de educação, de previdência, de habitação, 

de trabalho, etc. Levar em conta a situação de risco social e sanitário é igualmente 

importante e, dessa maneira, superar o modelo biomédico. 
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Um dos coordenadores participantes comentou que a RMS promove a 

agilidade na desospitalização: 

(A RMS vem) promovendo uma forma mais rápida de 

desospitalização e uma forma mais apropriada do cuidado com o 

paciente, uma forma mais sistematizada de assistência (C3). 

Silva, Sena e Castro (2017) conduziram um estudo, em hospital público geral 

de Belo Horizonte, e enfatizaram que a desospitalização está relacionada à 

humanização e deve ser conduzida por uma equipe multidisciplinar.  

Em síntese, de acordo com a perspectiva dos participantes dessa pesquisa, 

observa-se que a RMS oportunizou um maior estímulo e interação entre as equipes, 

trouxe atualizações de protocolos e integração ao sistema de saúde. Outrossim, foi 

uma estratégia de educação continuada e permanente, a qual propiciou uma 

aprendizagem compartilhada e a melhoria no cuidado e assistência.   

A partir da implantação da RMS, todas as transformações, iniciadas no hospital, 

facilitaram o trabalho dos gestores e de suas equipes, por intermédio de melhorias no 

atendimento aos pacientes, aos familiares e à comunidade. 

O segundo núcleo temático, desse estudo, denominou-se as “Potencialidades 

dos Programas de RMS em um Hospital Assistencial”. Nas falas dos coordenadores, 

foi possível identificar 59 unidades de contexto, com 145 unidades de registro. Destas 

unidades de registro, emergiram três categorias com as suas subcategorias, conforme 

Quadro 5. 
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Quadro 5 – Categorias e subcategorias do 2o Núcleo Temático: Potencialidades dos 

Programas de RMS em um Hospital Assistencial. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Instalação de um ambiente de 
ensino e aprendizagem no HA. 

Ambiente de ensino acadêmico dentro do HA. 

Formação e aprimoramento dos preceptores. 

Discussão ética e humanista na prática da saúde. 

Ampliação dos conhecimentos sobre o SUS e suas 
redes de atenção. 

Estímulo a maior 
sistematização da assistência 
no HA. 

Estímulo e interação entre as equipes. 

Atendimento multiprofissional e interprofissional em 
equipe. 

Maior empoderamento do hospital na prestação do 
cuidado.  

Aprimoramento do corpo clínico 
do HA. 

Atualização do corpo clínico. 

Amadurecimento do corpo clínico. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A categoria instalação de um ambiente de ensino e aprendizagem no HA, 

emergiu nas falas de 15 dos 17 profissionais que participaram dessa pesquisa: 

São profissionais jovens, cheios de energia, com uma sede imensa 

de aprender, de compartilhar conhecimento, de aplicar isso, que a 

gente sabe que apenas a assistência que nós damos, seria incapaz, 

sem a presença dos residentes em todas as áreas [...] (G5). 

 

A residência vem como troca de aprendizagem (C3). 
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Na opinião dos coordenadores, a RMS possibilitou o compartilhamento de 

conhecimentos entre os preceptores e os residentes, por meio da articulação da teoria 

com a prática em contextos de ensino. De acordo com Freire (2015, p. 47), “ensinar 

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

construção.” Para o autor, no intuito de construir relações e práticas importantes para 

a sociedade, o processo educativo deve ocorrer num ambiente de troca entre discente 

e docente e na busca pela pesquisa e pela reflexão crítica, para além do conhecimento 

técnico científico.  

Dentro desse contexto, os coordenadores enfatizam a importância da 

instalação de um ambiente de ensino acadêmico dentro do HA. 

A RMS vem para acrescentar tanto no campo de ensino, educação, 

pesquisa e na prática (P1).     

 

(A RMS propicia à) instituição ser vista como um Hospital Escola (P6). 

Feuerwerker (2014) destaca que novas estratégias para aprender, para cuidar 

e para produzir conhecimento podem partir de estudantes, de professores, de 

profissionais da saúde e de usuários, a partir de processos coletivos de reflexão crítica 

sobre a prática, bem como de vivências que possibilitem levar a novos conhecimentos 

e relações. Essas transformações são produzidas com base na prática pedagógica e 

ocorrem em todos os cenários de prática, nos quais se apresentam os problemas 

reais. 

Em estudo realizado, Santana (2014, p. 39) evidenciou que “a presença do 

ensino no cenário de hospitais inicialmente de perfil assistencialista, especialmente 

aqueles que se tornaram Hospitais de Ensino, requer deles uma nova postura.”  

A RMS foi, igualmente, compreendida pelos preceptores e coordenadores 

como um estímulo à formação e aprimoramento dos preceptores que são os 

profissionais ligados aos residentes no cenário assistencial e de ensino, o que facilita 

o aprendizado e crescimento de ambos: 
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[...] ele (residente) já seja um profissional que pode desenvolver, ética 

e legalmente, o seu exercício, ele não tem a prática, mas ele traz todo 

um frescor dos estudos, da graduação, de conhecimentos recentes, 

de atualizações. Isso é bom para o profissional que tá aqui dentro 

também. E o profissional que está aqui dentro, pode também fazer a 

troca, justamente, de tentar mostrar, onde que, todo esse 

conhecimento, vai ser inserido na parte prática. Então, eu acho que 

esse é o grande ganho para ambos os lados (P6). 

 

[...] facilita o aprendizado de ambas as partes, tanto do residente como 

do preceptor...é um meio de crescimento profissional também de 

ambas as partes (C2). 

De acordo com Steinbach (2015), todo o profissional, que tencione exercer a 

função de preceptor, deve receber uma preparação pedagógica, pela qual a instituição 

formadora é responsável. Para a autora, o profissional não capacitado para essa 

função, torna-se inseguro. 

Milanesi (2016) comenta que os preceptores podem ter pouca experiência com 

atividades de ensino e de pesquisa. Nesse sentido, a implantação de uma RMS 

oportuniza um crescimento profissional desses indivíduos, por conta da atuação direta 

desses profissionais com os residentes, visto que traz mais discussões de casos e 

atualizações, com um consequente aprendizado, originado a partir do conhecimento 

do outro, assim como da problematização dos processos de trabalho.   

A discussão de casos é uma função importante do preceptor com o residente e 

estimula o raciocínio clínico (BOTT; REGO, 2011). 

No que se refere, ainda, à instalação de um ambiente de ensino e 

aprendizagem no HA, do ponto de vista dos entrevistados, a presença da RMS 

alavanca a discussão ética e humanista na prática de saúde. 

E a gente vê que os princípios éticos, os princípios de humanismo, eu 

acho que eles se tornam mais frequentes. Eu acho que isso aí, é algo 

a ser seguido. Há dentro disso, uma coisa que contagia as outras 

pessoas (G3). 
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Poder contemplar, também, os residentes, enquanto experiência 

única também na vida deles e poder melhorar a assistência no 

completo, assim, de um jeito mais amplo. Até mesmo na questão de 

humanização, [...] então, eu acho que a assistência ganha muito (P6). 

De acordo com Rios (2009, p. 10), “a Humanização se fundamenta no respeito 

e valorização da pessoa humana, e constitui um processo que visa à transformação 

da cultura institucional, por meio da construção coletiva de compromissos éticos e de 

métodos para as ações de atenção à Saúde e de gestão dos serviços.”  

Como princípio organizador da ação, a ética, viabiliza a construção coletiva da 

humanização. Aquele indivíduo, que atua de maneira ética, faz uma reflexão crítica 

sobre os seus valores com relação aos valores institucionais, os quais devem nortear 

o comportamento profissional de todos na direção do que é bom e justo, além de 

incentivar a corresponsabilidade e a autonomia, a fim de proporcionar o atendimento 

resolutivo e a valorização do trabalhador (RIOS, 2009; MENEZES; ESCÓSSIA, 2018). 

Em estudo realizado, Menezes e Escóssia (2018) evidenciaram que a RMS 

pode ser uma estratégia potencial na implantação da Política Nacional de 

Humanização (PNH) em um Hospital Universitário (HU). 

Na concepção dos entrevistados, a RMS mostrou ser uma experiência muito 

enriquecedora para os residentes, uma vez que ela propicia a ampliação dos 

conhecimentos sobre o SUS e suas redes de atenção, assim como contribui para o 

processo de organização do sistema de saúde: 

Eles têm a vivência do hospital inteiro. Unida à vivência da Rede 

Básica, eles saem um profissional bem completo. Então, eu acho isso 

muito positivo nessa residência. Eles têm a visão de uma atenção 

primária, secundária e terciária e isso é muito importante, assim, 

porque é uma visão geral, como funciona o SUS mesmo (P8). 
 

[...] de nós entendermos que a residência hospitalar, ela poderia se 

estender e abranger um leque maior de profissões, de especialidades, 

de áreas de saber e que, com isso, a gente pudesse ter essa troca 

mesmo, em todo o sistema (de saúde), em toda a instituição (P6). 
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Nesse 2o núcleo temático, a categoria mais identificada foi o estímulo a maior 

sistematização da assistência no HA. Na opinião dos participantes da pesquisa, a 

RMS viabilizou uma melhoria na qualidade da assistência, por meio de novos modos 

de atuação, o que acarretou mudanças no serviço: 

Vem a Residência Multiprofissional trazendo potencializações na 

assistência, porque vem favorecendo melhoria na qualidade do 

atendimento, [...]. Vem trazendo um diagnóstico e um tratamento mais 

direcionado ao doente, de uma forma mais rápida, promovendo uma 

desospitalização e uma forma mais apropriada do cuidado com o 

paciente, uma forma mais sistematizada de assistência (C3). 
 

Acho que é o caminho para a melhora de qualidade (G5). 

De acordo com o Dicionário Michaelis, “sistematizar” significa “organizar 

elementos variados num sistema. Tornar(-se) sistemático ou metódico.” 

Casanova, Batista e Ruiz-Moreno, (2015) enfatizam que a RMS suscita uma 

visão diferenciada à assistência. Estimula o trabalho de equipe interprofissional que, 

com a colaboração das diversas profissões, gera um aumento das discussões de 

casos e propicia uma reflexão sistematizada, no que tange ao cuidado prestado ao 

paciente. 

Outra potencialidade apontada pelos entrevistados é o estímulo e interação 

entre as equipes, o que promove um maior contato entre os profissionais e permite 

um novo modo de atuação e de socialização do conhecimento: 

(A RMS permite) rever atividades de integração de profissionais que 

até então, dentro de um âmbito hospitalar, era esquecida (P4). 
 

Eu considero que, neste hospital, a residência, trouxe bastante 

ganhos, no sentido de uma interação entre as equipes. [...] 

Especificamente aqui no hospital, ela provocou mudanças no sentido 

de que os profissionais passaram a interagir mais. É a questão do 

trabalho mesmo, em equipe, as discussões dos casos (C1). 
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A interação entre as equipes, de acordo com Peduzzi (2016, p. 1), pode ser 

uma “estratégia para a integração das especialidades e das múltiplas profissões, 

imprescindível para o desenvolvimento da assistência e do cuidado integral do 

paciente.” 

A partir da implantação da RMS, os pacientes passaram a ter atendimento 

multiprofissional e interprofissional em equipe, o que mostrou uma transformação das 

práticas de saúde com uma integralidade maior no cuidado: 

(A RMS propicia) atendê-los (pacientes) de maneira, em que as 

equipes multiprofissionais se voltem para uma melhor assistência, de 

forma interdisciplinar, de uma forma mais integralizada [...] (C3). 
 

(A RMS traz) a vivência de uma equipe multiprofissional, 

interdisciplinar, a possibilidade de trocar com os pares (P8). 

Em um relatório de pesquisa, realizado com os preceptores, os tutores, os 

docentes e os coordenadores acerca das residências multiprofissionais, Castro et al. 

(2018) obtiveram 93% de respostas positivas, sobre as atividades multi e 

interprofissional, como parte da semana padrão dos residentes. 

Casanova, Batista e Ruiz-Moreno (2018, p. 1331) lembram que “o trabalho de 

equipe permite uma prática mais propositiva e resolutiva à integralidade do cuidado.” 

Araújo et al. (2017) acrescentam que a equipe interprofissional promove a melhoria 

da assistência e também uma redução de custos, principalmente, em casos 

hospitalares de alta complexidade. 

Alguns entrevistados comentaram que a RMS conferiu um maior 

empoderamento ao hospital na prestação do cuidado, propiciando atualizações, novos 

protocolos e uma qualificação maior no atendimento aos pacientes: 

A RMS vem para melhor integração das equipes, capacitando-as em 

prol de uma qualidade da assistência aos pacientes, de uma maneira 

integralizada. Entendendo como melhor e maior integração dessas 

equipes (C3). 
 

(A RMS traz) a mudança de postura mesmo do profissional junto ao 

paciente, [...] (G2). 
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De acordo com a fala de alguns entrevistados, a RMS concedeu aos hospitais: 

“mudança de postura”, “ganho para pacientes, familiares e profissionais”, “avanços 

em técnicas”, agregou valor ao serviço”, “qualidade no atendimento” e “visibilidade ao 

serviço”.  

Outra categoria, encontrada nas entrevistas, foi o aprimoramento do corpo 

clínico do HA, com duas subcategorias. Na visão dos entrevistados, a RMS 

oportunizou a atualização do corpo clínico e seu amadurecimento. 

A atualização do corpo clínico, de acordo com os participantes, surgiu da busca 

por novos conhecimentos e novas atualizações dos profissionais: 

[...] porque ela (RMS) traz um novo olhar e ela meio que obriga as 

pessoas a se atualizarem (P2).  
 

(A RMS) de certa forma, até estimula a gente também a estudar mais, 

a se especializar, se capacitar mais (P7). 

Lima (2018, p. 33) obteve resultado semelhante ao desta pesquisa. Salientou 

que o preceptor, no exercício de sua função, analisa o seu desempenho profissional 

“e identifica a necessidade em se manter atualizado para assim conseguir dar 

respostas mais assertivas para as demandas, bem como orientar o residente de forma 

correta.”  

Milanesi (2016) identificou resultado parecido sobre a necessidade de 

atualização profissional e busca por conhecimento no exercício da preceptoria.  

Ferreira (2007, p. 82) ressaltou, igualmente, que o PRMS “fez com que os profissionais 

buscassem atualização e qualificação por iniciativa própria para exercer o novo papel 

de educador.” 

Um estudo, realizado por Cruz (2013), revelou que, na opinião dos profissionais 

de saúde, os residentes contribuem com motivações e com avanços no processo de 

trabalho, por meio da reorganização, o que acarreta benefícios para a assistência. 

Para esses profissionais, apesar de enfrentarem uma sobrecarga de trabalho, 

percebem que a sua participação nas atividades dos residentes, gera compensações 

futuras.   

De acordo com a OMS (2010), muitos sistemas de saúde no mundo estão 

fragmentados e enfrentam problemas cada vez mais complexos nessa área. Para o 
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enfrentamento dessa realidade, os profissionais de saúde precisam adquirir 

experiência, o que pode ocorrer no próprio ambiente de trabalho, por meio do 

conhecimento do sistema. 

No momento em que a equipe de saúde passa a trabalhar de maneira 

interdisciplinar na prática colaborativa, existe a superação da fragmentação da saúde, 

com um fortalecimento e uma prestação de serviços de saúde de melhor qualidade, 

tanto para os pacientes quanto para a comunidade (OMS, 2010). 

Do ponto de vista dos entrevistados, a RMS foi um fator estimulante para o 

amadurecimento do corpo clínico e possibilitou que os profissionais adquirissem 

novos valores e tivessem um crescimento não somente profissional, mas também 

pessoal: 

(A RMS traz) um papel de crescimento, para gente como profissional 

daqui do hospital (P5). 
 

Ele (o residente), no fundo, ele auxilia nessa melhora mesmo do 

próprio profissional estatutário, que está no hospital já há alguns anos, 

[...]. Então, eu acho que, nesse contexto, ele auxilia muito no próprio 

estímulo do nosso profissional [...] (G1). 

Cruz (2013, p. 88) evidencia que, na visão dos profissionais da saúde, a 

residência facilita o relacionamento interpessoal entre o grupo, “bem como o 

reconhecimento e satisfação em fazer parte dessas atividades.” Arnemann (2017) 

comenta que a RMS proporciona ao preceptor um crescimento tanto profissional 

quanto pessoal. 

5.2 Desafios e fragilidades dos programas de RMS e sugestões para o seu 

aprimoramento em um Hospital Assistencial. 

Nesse subcapítulo, evidenciam-se os resultados, obtidos a partir de mais dois 

núcleos temáticos: Fragilidades dos programas de RMS em um Hospital Assistencial 

e Sugestões para o aprimoramento da RMS no contexto de um Hospital Assistencial. 

Com relação às fragilidades dos programas de RMS em um Hospital 

Assistencial, foi possível identificar 40 unidades de contexto com 131 unidades de 
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registro. Destas emergiram 02 grandes categorias, com as suas subcategorias, 

conforme Quadro 6: 

Quadro 6 – Categorias e subcategorias do 3o Núcleo Temático: Fragilidades dos programas 

de RMS em um Hospital Assistencial. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Organização hospitalar não 
concebida para o ensino. 

Falta de compreensão do papel da residência. 

Falta de recursos físicos e materiais.  

Déficit de recursos humanos no HA. 

Rotatividade do pessoal da gestão. 

Resistência inicial do corpo clínico. 

Sobrecarga de pacientes. 

Implementação efetiva do trabalho de equipe. 

Articulação das redes de saúde deficientes. 

Falha de comunicação e organização do HA com a IES 
parceira. 

Maior exposição das fragilidades do HA. 

Falta e carência de pessoal 
preparado para o ensino no 
âmbito do HA. 

Desconhecimento do papel do preceptor. 

Falta de qualificação adequada para a preceptoria. 

Falta de remuneração específica para a preceptoria. 

Sobrecarga de trabalho para os preceptores. 

Deficiências trazidas da graduação pelos residentes. 

Falta de instrumento de avaliação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A categoria organização hospitalar não concebida para o ensino, foi a mais 

encontrada na análise das entrevistas desse núcleo. Os Hospitais Assistenciais têm o 

seu foco na assistência e não no ensino e na pesquisa. Por essa razão, os 

profissionais das áreas multiprofissionais não estavam acostumados a lidar com os 

estudantes: 

[...] enfermagem mais velha que já está aqui há 30 anos e não estão 

acostumados com estudantes (G2). 
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Santana (2014, p. 42) encontrou resultado semelhante, em que “os programas 

de residência médica foram abrigados numa estrutura hospitalar não concebida para 

o ensino [...]”.  

Quando questionados, especificamente, sobre as dificuldades na implantação 

dos programas de RMS, os entrevistados comentaram que não tiveram capacitação 

alguma ou qualquer preparo para o exercício da preceptoria: 

Não teve uma capacitação por parte de alguns profissionais. [...] falta 

de informação, [...]. Olha, um trabalho a mais, não faz parte do meu 

papel, não faz parte da minha função, [...] essa falta que teve de 

orientação, [...], eu acho que isso foi uma das maiores dificuldades [...] 

(P5). 

Lima (2018), em sua dissertação, obteve dados semelhantes quando analisou 

a implantação da RMS no Hospital Geral do Grajaú. Constatou que os preceptores 

não haviam recebido uma formação ou capacitação para o exercício da preceptoria. 

Outrossim, em sua pesquisa sobre residência médica, Santana (2014) identificou 

resultado parecido, no que se refere à investigação de dificuldades operacionais na 

preceptoria, o que evidenciava a necessidade de preceptores qualificados para a 

função. 

É notória a importância da figura do preceptor nos programas de residências 

em saúde, visto que estão próximos aos residentes e, por conseguinte, propiciam as 

discussões, compartilham os conhecimentos em cenários reais, colaborando no 

processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com Cruz (2013, p. 91), foi identificado, entre os preceptores 

participantes de sua pesquisa, “profissionais que iniciam as atividades desprovidos de 

conhecimento prévio e de habilidades para exercer a função.” Para a autora, “o 

processo de educação permanente para os profissionais do serviço deve ser contínuo, 

sempre pautado na necessidade e demanda do serviço no momento.” 

Cavalcanti e Sant’Ana (2014) apontam, igualmente, a necessidade de formação 

e de atualização técnica dos preceptores e dos coordenadores para o exercício da 

preceptoria.  

Na fase de implantação do programa, a falta de compreensão do papel da 

residência foi identificada na fala de muitos profissionais, o que evidenciou a 
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dificuldade de aceitação dos residentes por parte do corpo clínico do hospital. De 

acordo com os entrevistados, essa questão foi superada no decorrer do tempo: 

[...] a questão de que os residentes, eles não são trabalhadores. Não 

são, por exemplo, uma mão de obra barata que está sendo inserida 

dentro do hospital para fazer o papel de um profissional. Então, 

é...desmistificar essa visão, de que está vindo para trabalhar, foi algo 

que a gente, a princípio, teve, mas, hoje, isso já não ocorre mais, [...] 

(C1). 
 

Então, acho que, primeiro, um pouco dessa coisa do "pré" conceito 

mesmo, do é residência. É... do receio talvez de encarar um projeto 

novo. É o próprio medo de lidar com essas dificuldades, [...] (P6). 

Souza (2012), em sua pesquisa sobre a RMS na Universidade Federal do 

Amazonas, encontrou resultado parecido ao desta pesquisa, na qual ressalta o 

desconhecimento das propostas da residência por parte de alguns profissionais.  

Em um estudo desenvolvido, Ferreira (2007) salientou que, para a implantação 

da Residência Integrada em Saúde (RIS), os profissionais foram convidados a 

discutirem a criação do programa. Apesar do convite, alguns se mantiveram afastados 

e permaneceram focados na assistência, sem manifestarem preocupação com a 

gestão do processo. Por essa razão, alguns profissionais entenderam que o interesse 

do gestor nesse processo seria uma maneira de imposição dessa proposta de 

formação. 

Milanesi (2016), em seu estudo sobre dois programas de RMS, destacou que 

os preceptores mencionaram uma dificuldade de aceitação da Residência 

Multiprofissional por parte dos demais profissionais, principalmente, pela categoria 

médica. 

Dentro da categoria anteriormente mencionada, a falta de recursos físicos e 

materiais foi a subcategoria mais encontrada nas falas dos participantes da pesquisa. 

A falta de um espaço físico adequado às necessidades dos residentes, assim como a 

falta de equipamentos como computadores, medicamentos e local adequado para as 

discussões de casos, foram considerados como os desafios e as fragilidades que 

ocorreram desde a implantação da RMS até os dias atuais:  
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A gente começou sem uma estrutura e a gente continua sem 

estrutura. Então, a gente continua sem ter um local para discussão 

desses residentes, esses residentes continuam sem ter um local para 

ficar, [...] (P1). 
 

Eu acho que hoje é mais a questão da estrutura mesmo. A gente ainda 

não está bem estruturado, para poder ter um espaço adequado para 

o residente, uma área de estudo que abranja todas as áreas, com um 

certo conforto até e tranquilidade [...] (P7). 

A falta de infraestrutura no hospital, no decorrer da implantação do Programa 

de Residência Médica foi também relatada por Santana (2014). Resultado semelhante 

foi encontrado na pesquisa de Milanesi (2016), no que tange à falta de espaço físico 

destinado às atividades teóricas e teórico-práticas. 

Lima (2018, p. 35) evidenciou que “por falta de recursos materiais para o bom 

desempenho de uma assistência adequada para o usuário, muitas vezes o preceptor 

é visto como inadequado pelo residente a respeito de sua atuação profissional.” 

 O déficit de recursos humanos no HA foi uma subcategoria bastante 

encontrada nas falas dos entrevistados, o que demonstra o quanto um quadro 

reduzido de profissionais do HA pode dificultar o bom andamento da RMS: 

É... isso é sabido em qualquer esfera de atendimento público, da 

saúde, que hoje nós temos um número de pessoal, ele está aquém 

do que a gente deveria (G1). 
 

O RH um pouco reduzido, então eu acho que isso impacta na melhoria 

do desenvolvimento da Residência Multiprofissional (G4). 

Para Fajardo (2011, p. 105), a falta de profissionais para atuar com os 

residentes “influencia tanto o desenvolvimento das atividades como a manutenção do 

número de vagas ou sua ampliação.” 

A subcategoria rotatividade do pessoal da gestão foi encontrada na fala de um 

único preceptor. Ressaltou que esse fator dificulta as questões burocráticas na gestão 

da RMS: 
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A rotatividade do pessoal da gestão que aí começa um serviço bacana 

e para e volta de novo. Então eu acho que isso, está atravancando 

ainda o caminhar das questões, principalmente, das questões 

burocráticas da residência [...] (P5). 

Para que a formação de profissionais da saúde esteja em consonância com os 

princípios e diretrizes do SUS, é necessário o comprometimento da gestão, a 

mudança nos processos de trabalho e a aproximação dos estudantes com a 

comunidade (SHIKASHO, 2013). A autora evidenciou, igualmente em sua pesquisa, 

um despreparo da gestão do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz 

de Fora diante da RMS, o qual foi atribuído ao fato do programa ser recente e estar 

em fase de implementação. 

A resistência inicial do corpo clínico foi bastante lembrada por gestores, 

coordenadores e preceptores entrevistados, quando da implantação da RMS nos 

hospitais: 

Primeiro uma resistência interna mesmo. Eu acho que a primeira 

grande resistência foi em relação às próprias equipes aqui do hospital, 

tanto é que a gente não conta em 100% com todas as especialidades 

do serviço multiprofissional, aqui da casa. Nós tivemos coordenadores 

que não aderiram à questão de estar abrindo vagas para a residência 

(P6). 
 

Sem dúvida, está assim, no meu ponto de vista, sem dúvida alguma 

foi a aceitação, mesmo, a princípio. Até todos entenderem que o 

residente, ele vem para somar com a gente, foi bem penoso. Então, a 

princípio, teve uma certa resistência por algumas áreas, por achar que 

seria um serviço a mais. E, na verdade, não é. O residente, ele vem 

para somar com a gente (P7). 

Santana (2014, p. 44) apontou um resultado análogo ao desta pesquisa quanto 

“a resistência inicial do corpo clínico à implantação dos programas de Residência 

Médica”. 
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Em seu estudo, Ferreira (2007) sinalizou que, na implantação da Residência 

Integrada em Saúde, também ocorreram dificuldades devido à resistência dos 

trabalhadores com relação a essa nova proposta.  

Outrossim, Cruz (2013, p. 90) refere ter encontrado uma resistência dos 

profissionais do serviço, no que diz respeito à colaboração no processo de trabalho e 

no processo de mudanças do programa de RMS. Para a autora, esse fato é indicativo 

de dificuldade em aceitar ideias novas, “o medo do novo, a insegurança sobre se 

realmente daria certo ou o receio de sair de sua zona de conforto”. 

A sobrecarga de pacientes foi outra dificuldade citada por um gestor: 

O hospital, todos os dias, ele está acima de 100% da sua capacidade 

operacional. Nós fazemos o nosso trabalho, temos esse 

comprometimento, mas entendemos que isso pode trazer um 

prejuízo, porque essa sobrecarga de pacientes, eles, por vezes, 

acabam talvez desanimando ou estressando todo mundo que trabalha 

na residência multi, [...] (G5). 

Na fala de dois preceptores, a implementação efetiva do trabalho de equipe foi 

considerada uma das maiores dificuldades. 

Eu acho que a integração foi um dos pontos, assim, de dificuldade 

maior. Eles vêm de uma formação onde as universidades, hoje, não 

valorizam a integração no campus. Você vê cada um na sua e aí traz 

para o hospital esse entendimento. E essa integração, eu acho que 

foi o ponto crucial, difícil (P4). 
 

Do ponto de vista de dificuldade, cada um quer ficar na sua (P4). 

Essas questões levantadas estão em conformidade com a pesquisa de 

Pazdziora et al. (2014), na qual os autores relataram que uma das maiores 

dificuldades, enfrentada na implantação dos PRMS, foi a efetivação do trabalho de 

equipe, embora fosse um dos objetivos desses programas.  

A subcategoria articulação das redes de saúde deficientes foi apontada por um 

coordenador, sinalizando uma fragilidade enfrentada pela RMS: 
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Eu acredito que falta um engajamento de toda a rede (C2). 
 

Faz muita falta isso também na residência, uma linguagem única, 

articulação do hospital com a rede, porque eles fazem estágio fora 

também. Então, não existe uma conversa é... muito aberta nesse 

sentido (C2). 

Em seu estudo, Pazdziora (2013) observou, igualmente, como dificuldade na 

implantação de RMS, a falta de organização da rede de serviços locais de saúde, o 

que resultava em mais desafios para os profissionais e mais problemas na formação 

dos residentes, assim como evidenciava a fragmentação e a não garantia do cuidado 

integral ao paciente. 

A falha de comunicação e organização do HA com a IES parceira foi encontrada 

nas entrevistas de coordenadores e de preceptores da RMS, o que revela uma 

necessidade de ajuste entre a teoria dada pela IES e a prática encontrada nos 

hospitais, além da adequação do projeto político pedagógico. Foi constatado que essa 

falha ocorre desde a implantação da RMS até os dias atuais, como é possível observar 

nas falas dos entrevistados: 

Temos também algumas dificuldades, relacionadas à Unidade 

Formadora, devido à falta de alinhamento da teoria com a prática. Isso 

perdura desde a época da implantação até o presente (C3). 
 

Eu acho que a fragilidade parte da questão da falta de organização 

é... da fragilidade da comunicação entre os setores, instituição de 

ensino, o hospital. E toda a organização de projeto pedagógico, da 

própria residência, eu acho que não está muito alinhado, ainda, que é 

algo que acho que está, ainda, num processo (P5). 

Como um dos pontos negativos, Milanesi (2016) menciona a falta de contato e 

apoio insuficiente da instituição formadora. Da mesma maneira, Cruz (2013), em seu 

estudo sobre RMS da Família e Comunidade no município de Palmas/Tocantins, 

ressalta, igualmente, a ausência de integração na parceria entre o ensino e o trabalho, 

o que evidencia uma coparticipação pouco efetiva. 
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Souza (2012), em estudo sobre o papel docente do preceptor na RMS da 

Universidade Federal do Amazonas, também constatou o distanciamento entre a 

academia e o serviço. 

Na estruturação da RMS, de acordo com a Resolução no 02/2012, a tutoria 

exerce relevante papel nessa comunicação e organização do HA com a IES parceira. 

Em conformidade com essa Resolução, a tutoria deve ser exercida por Mestres com 

experiência em orientação acadêmica, reforçando o papel da IES na integração com 

o HA (BRASIL, 2012). 

Carlesso (2019, p. 7), em estudo sobre o papel do professor tutor, realizado no 

PRMS em Reabilitação Física, indica a importância desse docente na qualificação dos 

profissionais quanto a “atuação interdisciplinar auxiliando no aperfeiçoamento ético, 

humano e técnico-científico, assim como para o atendimento integral à saúde das 

pessoas, famílias e comunidades.” 

Torres (2017) relata que o tutor, como responsável pela implementação do 

plano pedagógico para o preceptor, deve apoiá-lo e orientá-lo, visto que esse 

preceptor precisa conhecer tanto a prática clínica quanto a pedagógica para 

desenvolver a sua função no cenário de ensino-aprendizagem. 

Os participantes dessa pesquisa apontam, por fim, que a implantação da RMS 

oportunizou maior exposição das fragilidades do HA: 

Eu acho que ela mostra qual é a nossa fragilidade. Então, muitas 

vezes, nesse movimento de buscar uma resolução, fica claro qual é a 

fragilidade do sistema, [...]. Eu acho que, ao contrário, ela (a RMS) 

denuncia quais são as nossas e aí a gente tem que trabalhar em cima 

dessas fragilidades (P2). 
 

No começo, era muito difícil mesmo e expõe até algumas fragilidades 

até do próprio serviço. [...]. Então as fragilidades são, realmente, do 

serviço. E não... não da residência, do serviço mesmo! Isso. Não, é 

do serviço mesmo e da própria dinâmica do hospital que, muitas vezes 

é isso, a gente está naquela mesmice e a gente acaba não 

percebendo, mas quando chega alguém novo que traz esse novo 

olhar..., é verdade, tem essa questão, tem isso, [...] (P8). 
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A falta e carência de pessoal preparado para o ensino no âmbito do HA foi 

identificada nas falas dos entrevistados. A partir dessa categoria, surgiram mais seis 

subcategorias, as quais trouxeram esclarecimentos complementares acerca desse 

assunto: 

[...] nós temos algumas dificuldades em relação à preceptoria (G6). 

Cruz (2013, p. 91) sinaliza que alguns profissionais iniciam a função de 

preceptor sem habilidade e conhecimento prévios, o que é corrigido no momento em 

que passam a ter a devida orientação para a função. A autora compreende que “o 

processo de educação permanente para os profissionais do serviço deve ser contínuo, 

sempre pautado na necessidade e demanda do serviço no momento.” 

Santana (2014) aborda situação semelhante na residência médica e salienta 

que, dentre as dificuldades operacionais da preceptoria, encontra-se a necessidade 

de qualificação dos preceptores. 

De acordo com a visão dos participantes da pesquisa, o desconhecimento do 

papel do preceptor foi mencionado desde a implantação da RMS e ainda perdura a 

necessidade de maior esclarecimento: 

As pessoas não sabem qual é o papel do preceptor, as pessoas 

acham que o preceptor é só aquele que é indicado para fazer 

preceptoria. Quem é profissional acha que não tem que ser preceptor 

(P2). 
 

Ainda hoje, eu acho que precisa muito, é... colocar... ainda sobre o 

que é o papel do preceptor, quem é o tutor. Eu acho que isso ainda 

está um pouco falho, atualmente, mesmo depois de todos esses anos 

(P5). 

Soares et al. (2018) salientam que, inúmeras vezes, o próprio preceptor 

desconhece o seu papel, principalmente, no que diz respeito às suas atribuições e à 

sua importância na formação do residente. 

A falta de qualificação adequada para a preceptoria foi a subcategoria mais 

encontrada nessa dimensão, o que corrobora a opinião dos entrevistados, os quais 
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evidenciam a necessidade de um preparo maior dos preceptores para exercerem essa 

função. Essa dificuldade existe desde a implantação dos programas de residência: 

(Dificuldades na implantação) são, justamente, a ausência de uma 

preceptoria qualificada, através de curso apropriado [...] (C3). 
 

A fragilidade seria, às vezes, no sentido de você ter os residentes sem 

uma preceptoria, às vezes, tão capacitada para ensiná-los. É...de 

você ter, às vezes, preceptores que nem sempre compartilham tudo 

da mesma mentalidade de ensino [...] (G3). 

Dallegrave e Ceccim (2013), realizaram um estudo, no qual foram analisadas 

algumas teses e dissertações sobre residências em saúde, produzidas no período de 

1987 a 2011. Os autores encontraram nove estudos que demonstram o despreparo 

do preceptor para exercer a preceptoria. Um desses estudos aponta essa falta de 

qualificação como o fator mais importante para uma boa avaliação do programa.   

Na opinião dos entrevistados, a falta de remuneração específica para a 

preceptoria assevera a falta de estímulo para o exercício da função de preceptor: 

É...primeiro, os preceptores não têm uma remuneração adicional, eles 

são pagos, eles têm alguma forma de contrato com a prefeitura ou 

com a autarquia quer seja concurso, administração direta, K puro, 

contrato de emergência, mas é um salário fixo, para fazer uma missão 

fixa. A partir do momento que tem a residência multi, eles estão 

fazendo um plus e eles não são remunerados por isso. Isso, por 

vezes, desestimula (G5). 
 

A gente tem aqueles que têm habilidade, têm preferência, mas não 

têm um reconhecimento, no sentido de uma gratificação, de uma 

remuneração adequada. Então, isso também deixa a questão um 

pouco mais frágil (P6). 

Para alguns autores, a função de preceptor deve ser melhor reconhecida e mais 

valorizada. Acreditam que uma remuneração específica, para exercer essa função, 

seria um incentivo maior para esses profissionais (FAJARDO, 2011; SANTANA, 2014; 
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CAVALCANTI; SANT`ANA, 2014; STEINBACH, 2015; AGUIAR, 2017; ANTUNES; 

DAHER; FERRARI, 2017). 

Aguiar (2017, p. 188) salienta que o exercício da função de preceptor impõe ao 

profissional desafios diferenciados, visto que ele:   

não atua apenas no ensino, mas mantém atividades assistenciais, 
enfrentando múltiplos fatores potencialmente geradores de frustração, como 
a sobrecarga de trabalho e a ausência de remuneração específica (com 
exceções), a precariedade de vínculos empregatícios e o infrequente 
reconhecimento da preceptoria em planos de cargos e carreira no Brasil. 

Ademais, existe uma sobrecarga de trabalho para os preceptores, uma vez que 

precisam se desdobrar para dar conta da assistência e da preceptoria. Essa questão 

pode ser confirmada por meio da fala dos entrevistados:  

[...] é aquela situação de que eles assumem uma outra situação de 

obrigatoriedade de acolher esses residentes, esses estudantes, [...]. 

Mas eles também precisam cumprir com aquelas obrigações que são 

inerentes ao cargo. [...]. Então, para o hospital ele acumula, para esse 

profissional que vai receber os residentes, uma outra função que 

extrapola aquela função do trabalho que também é muito importante 

e despende muitas horas do profissional (G1). 
 

[...] um trabalho a mais, [...] (P5). 

Como descrito em um grande número de publicações, os preceptores 

apresentam duplicidade na função, pois estão envolvidos tanto com o ensino como 

com a assistência, o que pode acarretar uma sobrecarga de atividades e a falta de 

tempo para todas as suas atividades necessárias. Essa sobrecarga de trabalho pode 

causar um prejuízo ao processo formativo do residente (FERREIRA, 2007; FAJARDO, 

2011; AUTONOMO et al., 2015; MILANESI, 2016; ARAUJO et al., 2017; AGUIAR, 

2017; ANTUNES; DAHER; FERRARI, 2017). 

De acordo com Fajardo (2011, p. 107): 
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A dificuldade para compartilhar as tarefas ligadas à assistência e ao ensino 
com os colegas de equipe foi mencionada sob diversos contextos, indicando 
que a eventual lacuna no comprometimento de todos com o processo de 
ensino promovido na instituição pode resultar em sobrecarga para os 
preceptores. Muitas vezes, esses acumulam ações complementares que 
poderiam ser desenvolvidas pelos colegas em circunstâncias mais 
favoráveis. 

Foi lembrado, por um dos preceptores participantes dessa pesquisa, que as 

deficiências trazidas da graduação pelos residentes podem dificultar o seu trabalho: 

Nós temos um problema sério que é na formação, na graduação (P4). 

Nascimento e Oliveira (2006) realizaram um estudo, no qual ficou constatado 

que os programas de residência servem de complementação para os graduados, uma 

vez que eles apresentam algumas incapacitações no exercício de suas funções. 

Outrossim, foi lembrada, por um preceptor, a falta de instrumento de avaliação:  

A falta de instrumento de avaliação para que a gente possa melhorar 

o serviço tanto de preceptor quanto, de repente, dos próprios 

residentes do programa no processo geral. [...]. Se não tem um 

instrumento avaliativo, não tem um projeto pedagógico. Como que eu 

vou avaliar, de repente, frente a um projeto também (P5). 

Luckesi (2012) indica que o ato de avaliar não se encerra na valoração ou na 

qualificação dada ao objeto avaliado e, sim, quando se assume uma posição diante 

do objeto avaliado, levando a uma ação. Para o autor, existe a necessidade de uma 

maturidade emocional e de ética por parte dos avaliadores, a fim de que as práticas 

avaliativas ocorram de maneira apropriada.  

A resolução n°3, de 4 de maio de 2010, em seu Art. 3º, cita que: 

A avaliação do desempenho do residente deverá ter caráter formativo e 
somativo, com utilização de instrumentos que contemplem os atributos 
cognitivos, atitudinais e psicomotores estabelecidos pela Comissão de 
Residência Multiprofissional (COREMU) da instituição. 

Essa resolução estabelece que o processo de avaliação deve ocorrer 

semestralmente e seu resultado deve ser de conhecimento do profissional residente 

(BRASIL, 2010). Por esse motivo, torna-se necessário saber dar e receber feedbacks, 
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além de pensar a avaliação como um processo complexo, no qual os conhecimentos 

cognitivos, afetivos e psicomotores sejam considerados como relevantes (ARAÚJO et 

al., 2017). 

O quarto núcleo temático dessa investigação: “Sugestões para o 

aprimoramento da RMS no contexto de um HA” permitiu a identificação de 29 

unidades de contexto com 76 unidades de registro. Destas unidades de registros 

emergiram categorias e subcategorias, conforme Quadro 7: 

Quadro 7 – Categorias e subcategorias do 4o Núcleo Temático: Sugestões para o 
aprimoramento da RMS no contexto de um Hospital Assistencial. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Busca por melhoria da 
infraestrutura física e material. 

  

Correção do déficit de recursos 
humanos no HA. 

  

Maior alinhamento do HA com a 
IES parceira. 

  

Aprimoramento da articulação 
do H.A. com as redes de saúde. 

  

Aprimoramento da preceptoria.  

Aprimoramento dos processos seletivos para 
preceptores. 

Aumento do tempo de dedicação à preceptoria.  

Implementação de cursos de capacitação. 

Incentivo financeiro à preceptoria. 

Reconhecimento da função de preceptor. 

Ampliação das discussões entre preceptores, 
coordenadores e a gestão. 

Incorporação de instrumentos de avaliação na 
prática da preceptoria. 

Aumento do número de 
residentes. 

  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os participantes da pesquisa apresentaram, como sugestão para o 

aprimoramento da RMS no contexto de um Hospital Assistencial, a busca por 

melhoria da infraestrutura física e material, como observado nas falas dos 

entrevistados: 

O aluno, o residente, ele deve ter um...um espaço saudável, para 

estudar aqui dentro que ele possa falar que é um espaço seu. Ele está 

inserido hoje, num setor, é aqui que ele vem, mas eu acho deveria ter 

um setor maior de conforto para os residentes. Uma sala maior, que 

fosse só para eles, com computadores para estudar, para descansar 

a hora que tem que descansar.  Eu acho que isso aprimoraria um 

pouquinho mais, também, é...no...no conforto desses meninos que 

chegam aqui (P4). 
 

Um espaço de estudo maior para eles. Uma biblioteca, para as áreas 

específicas, porque a nossa biblioteca é, especificamente, para a 

medicina. Daí, então, por mais que a gente tenha recebido esses 

alunos "multi", não tem um espaço "multi" de fato, para eles, um 

espaço concreto. A gente está construindo esse espaço ainda...(P8). 

De acordo com a CNRMS (BRASIL, 2014, p. 12), na verificação da qualidade 

dos PRMS são consideradas “as condições de infraestrutura institucional para o 

desenvolvimento do programa”. 

Silva (2017), em sua investigação sobre RMS, entende que tanto a IES parceira 

quanto a unidade hospitalar, nas quais são desenvolvidos os PRMS, devem propiciar 

condições de infraestrutura física e material para o bom andamento dos programas 

de RMS.  

Outra sugestão mencionada foi a necessidade de correção do déficit de 

recursos humanos no HA, não somente por necessidade da RMS, mas também pela 

necessidade da assistência: 

Precisamos de maior número de profissionais para uma dedicação 

maior do preceptor com o residente (P3). 

 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO | 98 
 

 

Nós temos uma precariedade muito grande em relação aos nossos 

profissionais. Todos os quadros de todas as especialidades têm 

déficit. Então, esse também é um empecilho, [...]. Então, eu acho que 

RH é uma coisa que deveria ser melhorada, não especificamente, por 

conta da residência, mas até, anteriormente, por conta da qualidade 

da própria assistência em saúde (P6). 

Os PRMS, investigados nessa pesquisa, estão inseridos em hospitais públicos 

municipais. Para a contratação de novos profissionais, é necessária a realização de 

concurso público, com um número definido de profissionais por categoria, 

estabelecido na tabela de lotação de pessoal - TLP (SMS, 2014). 

Morici e Barbosa (2013, p. 216) realizaram estudo sobre a gestão de recursos 

humanos em hospitais do SUS, no qual revelam que “o ingresso nos hospitais 

orientados pelas regras públicas ainda é prejudicado pela falta de concursos regulares 

e pela morosidade desse processo seletivo.” 

Laprega (2015), em sua pesquisa sobre hospitais de ensino no Brasil, evidencia 

que a defasagem, com relação ao número de profissionais, ocorre por falta de 

autonomia dos hospitais de ensino, no que concerne à gestão de recursos humanos. 

É importante enfatizar que um dos itens, avaliados para a verificação da 

qualidade dos Programas, é a relação entre o número de preceptores e o número de 

residentes. A avaliação é um mecanismo de incentivo ao aperfeiçoamento dos PRMS 

(BRASIL, 2014).  

Os entrevistados sugeriram, igualmente, que houvesse um maior alinhamento 

do HA com a IES parceira, o que demonstrou a necessidade de um diálogo mais 

eficaz entre essas instituições, a fim de promover o alinhamento do conteúdo teórico 

com a prática realizada no hospital: 

Como disse, um alinhamento na formação teórico-prática da 

instituição formadora com o hospital (C3). 

 

Eu acredito que é necessária maior aproximação do serviço do 

hospital com aquele que prove a parte teórica, [...] a gente precisa 

alinhar os conteúdos tanto do campo teórico quanto do campo prático 

(P3). 
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Milanesi (2016) e Souza (2012) encontraram um resultado semelhante ao desta 

pesquisa, o que evidencia a importância de uma organização mais eficiente entre a 

instituição formadora e a executora. Aponta a primordialidade de uma integração 

maior entre o serviço e a IES, no intuito de possibilitar a articulação da teoria e da 

prática no contexto da formação. Retoma-se, nesse sentido, a relevância do papel do 

tutor nesse processo. 

Foi mencionado, por um coordenador, a indispensabilidade do aprimoramento 

da articulação do HA com as redes de saúde, visto que os residentes utilizam toda 

a rede de saúde do município como cenários de prática: 

[...] articulação do hospital com a rede, porque eles fazem estágio fora 

também (C2). 

Silva e Brotto (2016) assinalam que todo o sistema de saúde precisa estar 

articulado em todos os níveis de assistência, assim como seguir os princípios da 

integralidade e universalidade do SUS.  

A categoria mais citada, pelos participantes desse estudo, foi o aprimoramento 

da preceptoria com sete subcategorias, o que destaca a importância do preceptor 

nesse processo de aprimoramento da RMS: 

 

Então, eu acho que, quanto mais a gente investir no preceptor, melhor 

retorno a gente vai ter no serviço e com o residente (P7). 

 

Os entrevistados iniciaram as sugestões com o aprimoramento dos processos 

seletivos para preceptores, enfatizando o quanto a escolha do preceptor é 

fundamental:  

É a aquisição de preceptores mais graduados [...] eles têm algo a 

passar, não apenas em termos de ensino técnico, mas em termos de 

valores, de estrutura, de um serviço, do que é o correto (G3). 
 

Eu sinto que precisa melhorar a condição de contratação. Melhorar 

não, definir a condição de contratação dos nossos funcionários (P1). 
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De acordo com Antunes, Daher e Ferrari (2017), para a escolha do preceptor, 

existe uma legislação a ser obedecida, levando-se em conta a qualificação e a 

experiência do profissional no desempenho dessa função. A resolução no 2/2012 

(BRASIL, 2012) estabelece que a preceptoria deve ser exercida por profissional com 

formação mínima de especialista e que o preceptor pode pertencer tanto ao quadro 

da instituição formadora quanto o da executora.  

Ribeiro (2015 p. 55) salienta que não existe “uma estratégia de seleção e 

escolha para aquele que será o preceptor, porém os programas desenvolvem critérios 

internos para esse processo.” 

Para Fajardo (2011, p. 84), os critérios para a seleção de preceptores “foram 

sendo construídos pelos serviços na medida em que estes foram discutindo sua 

adequação ao Programa e foram sendo incorporados mais profissionais.” Em algumas 

situações, só existe um profissional apto para essa função. Para o autor, esse fato não 

invalida a atuação de outros profissionais como orientadores no ensino dos 

residentes, uma vez que atuam, igualmente, nesses serviços e têm a possibilidade de 

se tornarem preceptores futuramente. 

Uma outra sugestão para o aprimoramento dessa função foi a necessidade do 

aumento do tempo de dedicação à preceptoria: 

Ter o profissional dedicado mesmo a situação da residência multi. [...]. 

Ele (preceptor) vai ficar exclusivo para os residentes (G1). 
 

[...] o preceptor ter mais exclusividade com a residência (P7). 

No exercício de suas funções, os preceptores exercem várias atividades, tanto 

assistenciais quanto administrativas, relacionadas ao ensino. Esse acúmulo de 

atribuições, de acordo com Ferreira (2007), acarreta mais trabalho e cansaço a esses 

profissionais. Em sua pesquisa, os entrevistados sugerem uma dedicação exclusiva 

desse profissional para a RIS. Todavia, para a autora, a dedicação exclusiva pode 

desvirtuar o papel do preceptor. Ela ressalta a relevância da organização do trabalho 

desse especialista, distribuído entre a assistência e a participação na residência.  

Milanesi (2016, p. 72) aponta, como sugestão para a falta de tempo, a “criação 

de uma carga horária semanal específica para atividades que envolvam a RMS, com 

a devida liberação da carga de trabalho.” 
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Dentro desse 4° Núcleo Temático, a subcategoria mais identificada foi a 

imprescindibilidade de implementação de cursos de capacitação para os preceptores, 

o que, na visão dos coordenadores e dos preceptores, demonstra a carência de uma 

qualificação melhor para o exercício dessa função: 

(Sugestão de) curso para formação de preceptores (P1). 
 

Eu acredito que poderia ter cursos para os preceptores. [...]. Então, 

eu acho que poderia ter alguma formação para a gente, [...]. Até para 

poder enriquecer o nosso contato com os residentes. [...] poder 

embasar mais a nossa formação para a gente poder dar mais pra eles. 

Poder contribuir mais na formação (P8). 

Um dos preceptores entrevistados mencionou que eles não possuem 

licenciatura nem cursos, voltados para o processo de ensino e aprendizagem, a fim 

de desempenharem melhor as suas atribuições: 

(Os preceptores) não têm licenciatura, não têm alguma coisa voltada 

para a articulação da prática do ensino da saúde com práticas 

educacionais (P6). 

É preciso compreender a importância da figura do preceptor na formação e na 

qualificação de profissionais, preparados para o SUS. Nesse sentido, para exercer a 

preceptoria plenamente, é essencial uma formação pedagógica, visto que ela 

proporciona maior conhecimento sobre o papel desse profissional como educador 

(RIBEIRO; PRADO, 2013).  

Para Ribeiro (2015), o preceptor deve saber ensinar e articular a prática e a 

teoria, o que se traduz no grande desafio dessa função. 

Outrossim, um preceptor recordou que além de cursos de qualificação, os 

gestores poderiam enviá-los a congressos: 

[...] mandar a gente para congressos ou para cursos (P8). 

Ribeiro (2015) refere que os gestores devem valorizar o preceptor e o residente, 

assim como garantir condições favoráveis de ensino. O autor comenta que, 
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frequentemente, os preceptores procuram, por iniciativa própria, cursos de pós-

graduação para o seu aprimoramento. Todavia, o ideal é que a própria instituição 

identifique e supra essa carência, o que possibilitaria uma melhoria no ensino e na 

qualidade da assistência.  

Antunes, Daher e Ferrari (2017) enfatizam que a universidade parceira deve 

oferecer cursos de atualizações e oportunizar aos preceptores a participação em 

eventos científicos, o que resultaria em uma aproximação maior entre o preceptor e a 

vida acadêmica. 

Do ponto de vista dos participantes da pesquisa, o incentivo financeiro à 

preceptoria apareceu como sugestão para o aprimoramento do processo da RMS: 

(Sugestão para) aprimoramento é: a valorização do tutor ou do 

preceptor através de um incentivo financeiro específico (G3). 
 

Ter algum tipo de incentivo (para o preceptor). [...]. Ter uma 

remuneração específica (para preceptoria) (P6). 

Na opinião de um único preceptor, identificou-se o desejo do reconhecimento 

da função de preceptor: 

[...] e sobre a importância de ter a função do preceptor reconhecida, 

[...] (P6). 

O incentivo financeiro tem sido, igualmente, enfatizado por outros autores como 

Milanesi (2016) e Arnemann (2017). 

De acordo com os entrevistados, para que ocorra um aprimoramento da 

preceptoria, torna-se relevante a ampliação das discussões entre preceptores e 

coordenadores e a gestão: 

Para o aprimoramento desse processo acredito (ser necessário) 

permitir mais discussões. [...] discussões entre os preceptores e a 

gestão do hospital (C1). 

 

Maior proximidade dos gestores. [...] (P2). 
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Outrossim, Antunes, Daher e Ferrari (2017, p. 3744) encontraram “pouca 

sensibilização da própria gestão quanto à relevância da preceptoria.”  

No intuito de verificar, não somente o desempenho dos residentes, mas 

também dos preceptores e a residência como um todo, foi sugerido por um 

coordenador e por um preceptor a incorporação de instrumentos de avaliação na 

prática da preceptoria: 

Fazer constantemente avaliações nesse processo para verificar se a 

residência está atingindo o objetivo que é, de fato, formar os 

residentes para o SUS e para o atendimento de saúde (C1). 
 

Instrumento de avaliação para que a gente possa melhorar o serviço 

tanto de preceptor quanto dos próprios residentes, no processo geral 

(P5). 

Silva e Brotto (2017) evidenciam que os preceptores consideram a avaliação 

importante, porém afirmam que muitos deles encontram dificuldade de compreender 

o que é solicitado pelo instrumento de avaliação, o que pode ser o resultado da sua 

pouca participação no processo de elaboração e de planejamento do referido 

instrumento. Os autores destacam, igualmente, um outro aspecto sobre a avaliação. 

Enfatizam tratar-se de um processo pouco participativo, o qual, muitas vezes fica a 

cargo de um único preceptor. 

Finalizando as categorias desse 4o núcleo temático, foi sugerido, por dois 

gestores, o aumento do número de residentes. Na opinião desses profissionais é 

necessário mais investimento para a RMS: 

Eu acho que uma das sugestões, é mesmo...a... parece antagônico, 

mas é o próprio aumento do número de residentes aqui, porque 

estamos tão... só tão 2 de cada área (G2). 
  

Eu gostaria que a residência multi crescesse mais e mais. Acho que 

é o caminho para a melhora de qualidade (G5). 

Shikasho (2013), ressalta que a implementação da RMS e o aumento de vagas 

para a residência médica não foram acompanhados por contratação de novos 
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profissionais, uma vez que as vagas ofertadas somente preencheram as vagas de 

profissionais aposentados. Esse fato agrava o problema da preceptoria e favorece a 

utilização de residentes como força de trabalho para suprir a falta de profissionais nos 

serviços. Dessa maneira, esses residentes ficam sem um acompanhamento 

pedagógico. Por essa razão, torna-se primordial um planejamento para a ampliação 

de vagas ou a criação de novos programas. 

 



 
 
 

 
 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Por meio da análise dos dados, realizada nessa pesquisa, é possível 

considerar que a RMS em Hospital Assistencial: 

 

 Proporciona um crescimento institucional com o aprimoramento da 

qualidade dos serviços, a partir de transformações nas práticas de saúde e, 

como consequência, uma melhoria na qualidade da assistência; 

 Traz ao Hospital Assistencial um perfil de Hospital de Ensino; 

 Favorece o crescimento dos profissionais, atuantes no hospital, pelo contato 

direto com os residentes; 

 Contribui para a reorganização dos serviços, a partir da mudança de 

paradigma com relação ao cuidado e assistência à população; 

 Estimula a prática do cuidado integral ao paciente, o que resulta em mais 

humanização, resolutividade e intersetorialidade; 

 Aprimora o trabalho de equipe, no momento em que favorece o 

compartilhamento de competências; 

 Oportuniza a interprofissionalidade e a interdisciplinaridade das equipes de 

saúde; 

 Propicia a aprendizagem compartilhada, com o consequente 

aperfeiçoamento do processo de Educação Permanente do corpo clínico; 

 Amplia o diálogo entre preceptores, coordenadores e a gestão; 

 Possibilita aos residentes a sua participação como força de trabalho no 

Hospital Assistencial, por intermédio do seu apoio na assistência aos 

pacientes; 

 Colabora na agilidade da desospitalização. 

  

Todavia, a RMS enfrenta vários desafios e fragilidades: 

 

 Falta de compreensão do seu papel no Hospital Assistencial, especialmente 

na fase de implantação; 

 Pouco conhecimento das atribuições do tutor e do preceptor; 

 Resistência inicial do corpo clínico; 

 Falta de recursos físicos e materiais; 

 Quadro reduzido de profissionais, o que dificulta a organização da RMS; 

 Rotatividade do pessoal de gestão; 
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 Implementação efetiva do trabalho de equipe; 

 Articulação do hospital com a rede de saúde; 

 Falha na comunicação e organização do Hospital Assistencial com a 

Instituição de Ensino parceira; 

 Exposição das fragilidades do próprio hospital; 

 Falta e carência de pessoal preparado para o ensino; 

 Falta de qualificação dos preceptores, principalmente, com relação às 

práticas pedagógicas na formação de profissionais da saúde; 

 Falta de remuneração específica e incentivo para a preceptoria; 

 Sobrecarga de trabalho para o preceptor. 

 Deficiências trazidas da graduação pelos residentes, dificultam ainda mais o 

trabalho dos preceptores. 

 

Todas as considerações, acima descritas, estão consoantes as hipóteses 

sugeridas como respostas às questões dessa pesquisa. 

Uma das primeiras hipóteses, levantadas por essa pesquisa, foi a de que a 

RMS fortalece o trabalho de equipe nos Hospitais Assistenciais. Os entrevistados 

ressaltaram, claramente, o papel da residência como estímulo e interação entre as 

equipes do hospital, as quais passaram a fazer visitas “multi e interprofissionais” aos 

pacientes, com um benefício evidente do cuidado integral. O trabalho de equipe 

permitiu uma visibilidade maior dos papéis profissionais, com uma clareza melhor da 

função de cada um e com vantagens para a aprendizagem compartilhada. 

A segunda hipótese era a de que a Residência Multiprofissional em Saúde 

aprimora a Educação Permanente. Identificou-se que a RMS motiva a troca de 

conhecimentos entre os residentes e os profissionais e, por conseguinte, o 

compartilhamento de ideias. Estimula os profissionais a buscarem reciclagem, novos 

protocolos e novas atualizações que os possibilite uma preparação maior diante dos 

questionamentos dos residentes. Outrossim, proporciona a ampliação do diálogo com 

a gestão. 

Nesse contexto, a RMS estimula a reflexão sobre a prática no Hospital 

Assistencial, por intermédio da transformação das vivências clínicas em 

aprendizagens. Propicia as modificações na organização do trabalho; favorece a 

integralidade do cuidado, com maior resolutividade das ações; e prepara os 

profissionais para atuarem no SUS, em conformidade com os seus princípios e 
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diretrizes.  

A terceira hipótese foi a de que a RMS melhora o cuidado e assistência aos 

pacientes nos Hospitais Assistenciais. Na opinião dos entrevistados, a RMS 

evidencia que o trabalho de equipe multi e interprofissional favorece o cuidado integral 

ao paciente, com consequente melhoria da assistência. A reflexão sobre os processos 

de trabalho, propicia a interprofissionalidade e, como resultado, motiva as discussões 

éticas e o estímulo à humanização na prática da saúde. Esses são fatores que podem 

colaborar na superação da fragmentação da saúde, com repercussão no 

aprimoramento do cuidado ao paciente.  

Como última hipótese, observou-se a ocorrência de falta de planejamento 

prévio para instalação dos PRMS em Hospitais Assistenciais. Esse fato pode ser 

confirmado por meio dessa investigação, a qual salientou a implantação dos 

programas estudados, como um dos maiores desafios a serem enfrentados, 

evidenciando a necessidade de uma organização operacional primorosa da unidade 

hospitalar e a aceitação do projeto pelo corpo clínico. Verificou-se que, em um primeiro 

momento, nem todos os profissionais entenderam, como positiva, a implantação da 

residência, o que demonstrou a necessidade da criação de um ambiente propício ao 

diálogo entre os atores envolvidos, antes do início de um PRMS.  

Por se tratar de organização hospitalar não concebida para o ensino, é comum 

existir, no momento da implantação, o desconhecimento das propostas desse tipo de 

residência e das atribuições dos tutores e dos preceptores, o que gera uma resistência 

inicial do corpo clínico que possui, igualmente, o entendimento de que esse projeto 

acarreta uma sobrecarga de trabalho, para a qual inexiste remuneração específica 

para a função de coordenador e preceptor.  

Existe o entendimento de que, em um primeiro momento, essas são questões 

a serem, amplamente, discutidas entre os profissionais. De acordo com a legislação, 

em vigor atualmente, o Município de São Paulo assinala que a atividade de educação, 

exercida por agente público municipal durante o horário normal de trabalho, receberá 

somente os vencimentos regularmente pagos (São Paulo, 2018). 

Outro ponto relevante, na implantação de RMS em Hospital Assistencial, é a 

escolha dos preceptores que deve ser estabelecida a partir de critérios internos para 

a seleção e estar em conformidade com as exigências relacionadas com a legislação 

vigente. É preciso lembrar que, mesmo sem exercerem a função de preceptores, 

todos os profissionais das equipes de saúde podem, em algum momento, ser os 
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orientadores dos residentes. 

Torna-se necessária a escolha de preceptores que tenham interesse e 

habilidade para o exercício da preceptoria, uma vez que esta envolve o ensino no 

contexto da assistência, em cenários reais, nos quais encontram-se vários atores 

envolvidos, tais como: os pacientes, os familiares, os estagiários, os residentes e os 

profissionais de diversas áreas. Dentro desse contexto, o preceptor é o responsável 

pela mediação dessa assistência. Para o desenvolvimento da preceptoria, os 

conhecimentos pedagógicos são imprescindíveis, visto que essa função incorpora 

características da docência em saúde, dentro de um cenário muito desafiador. 

Entende-se que os coordenadores e os preceptores devam receber algum tipo de 

capacitação que os auxiliem no exercício dessa função, principalmente, no que se 

refere à formação pedagógica, dado que a maioria desses profissionais não se 

deparou com essa temática em suas graduações.  

Destaca-se a importância de uma comunicação e organização maior entre o 

HA e a IES parceira. Esse fato pode ser um dos motivos, pelo qual a figura do tutor 

não ter sido mencionada pelos entrevistados dessa pesquisa, o que demonstra um 

distanciamento entre esse ator e o cotidiano da residência. 

Evidencia-se, outrossim, a importância de uma avaliação periódica dos PRMS. 

Ela deve ser realizada por meio de um processo coletivo, assim como resultar em 

conhecimento essencial para o aprimoramento desses programas.  

Apesar dos muitos desafios e fragilidades enfrentados, os preceptores e 

coordenadores apontaram que, a partir da implantação da RMS, perceberam um 

crescimento profissional e pessoal maior, adquirido por meio da troca de experiências 

e saberes realizada com os residentes. Essa permuta propiciou uma reflexão e uma 

autorreflexão da prática profissional, o que resultou na busca por mais aprimoramento, 

mais reciclagem, por novos protocolos, mais discussão de casos e uma interação 

maior entre as áreas profissionais.   

Finalmente, foi possível identificar que, a partir da RMS, os hospitais estudados 

passaram a conceber, efetivamente, a instalação de um ambiente de ensino 

acadêmico, o que originou uma mudança no perfil assistencial do hospital, o qual 

passou para um perfil de hospital de ensino. 
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O intuito dessa pesquisa é o de servir de contribuição para que os gestores e 

os trabalhadores da área da saúde possam compreender que, apesar dos desafios e 

das fragilidades que possam existir em suas unidades, a RMS tem a possibilidade de 

se tornar o fator de estímulo para a reorganização dos serviços, assim como trazer 

benefícios para a instituição, para os profissionais e para os usuários, mediante a 

formação de profissionais que atuem de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. 
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Apêndice 1 

Roteiro de Entrevista – Coordenadores/Preceptores 

 

A- INFORMAÇÕES GERAIS DO ENTREVISTADO 

Idade:  Sexo: (  ) masc.  (  ) fem. 

Área de formação:  

Tempo de formação:   

Titulação: 
(  ) Especialização   (  ) Mestrado 
(  ) Doutorado       (  ) Pós-doutorado 

Programa de Intensivismo (  ) Coordenador     (  ) Preceptor 

Programa de Urgência/Emergência (  ) Coordenador     (  ) Preceptor 

Tempo como coordenador de RMS:  

Tempo como preceptor de RMS:  

Unidade Hospitalar 
(  )HMCC 
(  ) HMACN 
(  ) HMFMPR 

 

B - ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 Qual a sua opinião sobre Residência Multiprofissional em Saúde? 

 Qual o papel da Residência Multiprofissional em Saúde neste Hospital Assistencial? 

 Que potencialidades a Residência Multiprofissional em Saúde traz para este Hospital 

Assistencial? 

 Que fragilidades a Residência Multiprofissional em Saúde traz para este Hospital 

Assistencial? 

 Quais foram as maiores dificuldades na implantação da Residência Multiprofissional em 

Saúde neste hospital? 

 Que sugestões você daria para o aprimoramento deste processo neste Hospital 

Assistencial? 

 Gostaria de acrescentar mais algum ponto que ache importante sobre Residência 

Multiprofissional? 
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Apêndice 2  

Roteiro de Entrevista - Gestores 

 

A - INFORMAÇÕES GERAIS DO ENTREVISTADO 

Idade:  Sexo: (  ) masc.  (  ) fem. 

Área de formação:  

Tempo de formação:   

Tempo na gestão:  

Titulação: 
(  ) Especialização   (  ) Mestrado 
(    ) Doutorado      (  ) Pós-doutorado 

Diretor Técnico (  ) 

Diretor Assistencial (  ) 

Unidade Hospitalar 
(  ) HMCC 
(  ) HMACN 
(  ) HMFMPR 

 

B - ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 Qual a sua opinião sobre Residência Multiprofissional em Saúde? 

 Qual o papel da Residência Multiprofissional em Saúde neste Hospital Assistencial? 

 Que potencialidades a Residência Multiprofissional em Saúde traz para este Hospital 

Assistencial? 

 Que fragilidades a Residência Multiprofissional em Saúde traz para este Hospital 

Assistencial? 

 Quais foram as maiores dificuldades na implantação da Residência Multiprofissional em 

Saúde neste hospital? 

 Que sugestões você daria para o aprimoramento deste processo neste Hospital 

Assistencial? 

 Gostaria de acrescentar mais algum ponto que ache importante sobre Residência 

Multiprofissional? 
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Apêndice 3  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Eu, Ana Maria Pedroso de Campos Neta, aluna do Curso de Pós-Graduação de Ensino em 

Ciências da Saúde – Mestrado Profissional do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde – CEDESS, da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, venho por meio deste 

convidá-lo (a) voluntariamente a participar da pesquisa intitulada “A RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM HOSPITAL ASSISTENCIAL”, tendo como orientador o Prof. Dr. Nildo 

Alves Batista e como coorientadora a Profa. Dra. Maria Aparecida de Oliveira Freitas, cujo objetivo 

de estudo é analisar a Residência Multiprofissional em Saúde no contexto de Hospital 

Assistencial, para compreender melhor o papel das mesmas neste contexto, mapeando 

potencialidades e fragilidades e levantando sugestões para aprimoramento deste processo.  

Para a coleta de dados desta pesquisa será realizada entrevista semiestruturada com gestores de 

Hospitais Assistenciais, coordenadores e preceptores de programas de residências 

multiprofissionais em saúde de Hospitais Assistenciais do município de São Paulo. Esta entrevista, 

terá duração aproximada de 40 minutos, serão gravadas em áudio e posteriormente transcritas e 

enviadas para os participantes da pesquisa para sua validação.  

A participação nesta pesquisa envolve risco e desconforto mínimos aos participantes, e também 

não trará benefício direto. Não haverá despesa pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, mas também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

 

Direitos do participante: 

A- Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas em conjunto com 

as de outros voluntários, não sendo divulgado(a) a sua identificação ou de outros participantes 

em nenhum momento.  

B- Caso o Sr.(a) decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do 

mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

C- O Sr.(a) tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, neste estudo, serão 

utilizados apenas neste estudo. 

D- O Sr.(a) não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação neste 

estudo. Da mesma forma, o Sr.(a) não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do 

estudo. Durante o período de sua participação, se houver qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

E- A qualquer momento, se for de seu interesse, o Sr.(a) poderá ter acesso a todas as 

informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais do 

estudo. 



APÊNDICES | 130 
 

 

F- Quando o estudo for finalizado, o Sr. será informado sobre os principais resultados e conclusões 

obtidas no estudo. 

G- Em qualquer etapa do estudo, o Sr.(a) terá acesso a pesquisadora responsável pela pesquisa 

para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal pesquisadora é a aluna Ana Maria 

Pedroso de Campos Neta, matriculada no programa de Pós-Graduação mestrado Profissional 

Ensino em Ciências da Saúde/CEDESS/UNIFESP – campus São Paulo, que pode ser 

encontrada no endereço R. Pedro de Toledo, 859 – Vila Clementino – cep: 04030-032 – São 

Paulo – S.P. Tel/Fax: (11) 5576-4874. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – 

Rua Francisco de Castro nº 55, Vila Clementino, CEP 04020-050, São Paulo/SP – Tel: (11) 

5571-1062 fax: (11) 5539-7162, e-mail: cep@unifesp.edu.br 

H- Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o 

Sr.(a) e a outra conosco. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo o estudo “A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM HOSPITAL 

ASSISTENCIAL”. Eu discuti com a pesquisadora Ana Maria Pedroso de Campos Neta sobre a 

minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação 

é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo 

ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.  

 

Data:  ____/____/____ 

   

Nome do participante da pesquisa  assinatura 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido deste 

participante para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos 

os termos aqui descritos.” 

 

Data:  ____/____/____ 

   

Nome do pesquisador principal  assinatura 
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