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1 INTRODUÇÃO 

O Mestrado Profissional (MP) propicia o compartilhamento do conhecimento 

técnico-científico das universidades com as instituições públicas e as privadas, o que 

aproxima o ensino acadêmico do mercado de trabalho.  

Vilela e Batista (2016, p. 174) apontam que o MP é um importante instrumento 

para a “integração e complementação entre os problemas provenientes do campo 

social e profissional e o conhecimento gerado na universidade.” 

  O MP oportuniza ao profissional uma qualificação melhor, o que favorece a 

identificação de novos processos de trabalho para os serviços de saúde. Ademais, 

esse profissional, que não é da academia, passa a ter competência para desenvolver 

pesquisas e trazer, para o seu trabalho, uma análise crítica da realidade local 

(FERREIRA; TAVARES; KEBIAN, 2018).   

Para o Mestrado Profissional, existe a obrigatoriedade da apresentação de uma 

Produção Técnica, oriunda da pesquisa realizada, trazendo a viabilidade de intervir 

no local pesquisado. 

A partir dos resultados da pesquisa A Residência Multiprofissional em 

Hospital Assistencial, elaborou-se este Produto de Intervenção na Prática: 

relatório técnico de pesquisa para os gestores de hospitais municipais da Autarquia 

Hospitalar Municipal de São Paulo. 

A pesquisa realizada analisou as mudanças, ocorridas em Hospitais 

Assistenciais proponentes de Programas de Residência Multiprofissional em Saúde 

(PRMS), após a sua implantação. 

Com a finalidade de analisar essas mudanças, foram levantadas as seguintes 

questões norteadoras dessa pesquisa:  

 Qual o papel da Residência Multiprofissional em Saúde em um Hospital 

Assistencial? 

 Que contribuições Residência Multiprofissional em Saúde traz para um 

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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Partiu-se das seguintes hipóteses: 

 A Residência Multiprofissional em Saúde fortalece o trabalho em 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, a Residência Multiprofissional enfrenta, igualmente, 

fragilidades relacionadas, especialmente, com: 

 A falta de planejamento prévio para a sua instalação. 

 

Para atingir os objetivos da pesquisa, realizou-se um estudo de abordagem 

qualitativa, transversal, de natureza exploratória e descritiva. 

Para MINAYO (2016) e YIN (2016), as pesquisas qualitativas desenrolam-se 

em esferas ou espaços da vida real, o que permite a compreensão do cotidiano por 

meio da contextualização e da singularidade da realidade humana na vida social. 

Proporcionam o entendimento, em profundidade e com riqueza de detalhes, das 

opiniões, dos fatos reais, dos eventos em andamento, da visão institucional. Dessa 

maneira, mostram a realidade, na qual ocorre a pesquisa e possibilitam ao 

pesquisador interpretar e compreender os acontecimentos. 

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). 

Participaram, desse estudo, seis gestores, três coordenadores locais e oito 

preceptores, divididos entre os três hospitais analisados, nos quais os dois programas 

de residência multiprofissional (intensivismo e urgência e emergência) estão inseridos. 

Os gestores foram os Diretores Técnicos e os Diretores Clínicos de cada uma das três 

unidades hospitalares. 

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. 
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A partir das transcrições literais das entrevistas semiestruturadas, o material 

qualitativo obtido foi verificado por meio da análise de conteúdo. Optou-se pela análise 

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

Esta pesquisa seguiu os princípios científicos e aspectos éticos que envolvem 

seres humanos, em conformidade com a Resolução CNS nº 466/2012. Foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal de São Paulo -  

UNIFESP (ANEXO I) e pelos três CEPs coparticipantes (ANEXO 2, 3 e 4). 

O objetivo desse relatório é o compartilhamento dos dados, obtidos e 

analisados a partir da pesquisa desenvolvida, assim como sugerir as ações para o 

aprimoramento dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde. 
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2 O QUE A PESQUISA APONTA 

Os resultados obtidos e a discussão da literatura analisada permitem a 

compreensão maior do papel da RMS nos hospitais investigados, bem como a 

constatação de suas potencialidades e fragilidades, além de levantar as sugestões 

dos participantes da pesquisa para o aprimoramento dos Programas. 

Identificou-se que a RMS foi considerada um marco importante, uma vez que 

agrega valor à instituição e propicia um crescimento para o Hospital Assistencial (HA).  

Um dos preceptores entrevistado salientou que a RMS conferiu um caráter 

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

Paulo, no que se refere à implantação da RMS: 

[...] é uma experiência pioneira. Então, eu acho que tem um caráter 

único, assim, de pioneirismo, para 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). 

A RMS conferiu ao HA características de Hospital de Ensino (HE), o que 

evidenciou uma integração maior entre ensino-serviço, a partir do contato com os 

residentes e possibilitou um estímulo para a formação do profissional trabalhador, por 

meio da busca de novos conhecimentos, resultando em aprimoramento do corpo 

clínico.  

A partir da implantação dos PRMS, ocorreram mudanças institucionais 

positivas, tais como: o estímulo e interação entre as equipes, o que acarretou uma 

comunicação mais positiva e eficiente entre os profissionais; e a mudança de 

paradigma, relacionada ao cuidado e assistência para a população, o que favoreceu 

a humanização, a resolutividade e o incentivo à intersetorialidade. 

A aprendizagem compartilhada, entre os residentes e os profissionais, 

oportunizou uma reflexão sobre a prática e beneficiou um aprendizado maior para 

ambos. Nesse sentido, o diálogo entre os profissionais foi ampliado e permitiu a 

problematização das ações, o que pode levar à transformação da prática assistencial 
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e de gestão e, por conseguinte, propiciar uma melhoria para a assistência, bem como 

facultar a Educação Permanente em Saúde (EPS) do corpo clínico. 

Na opinião de um preceptor:  

A residência multiprofissional é uma estratégia, para fazer uma 

melhora na assistência, [...]. (Possibilita) fazer uma autorreflexão do 

nosso trabalho (P5). 

Em decorrência da alta demanda de serviço nos hospitais analisados, os 

residentes participam como força de trabalho e dão apoio na assistência aos 

pacientes. 

A RMS tem o potencial necessário à instalação de um ambiente de ensino e 

aprendizagem no HA. Suscita a articulação entre a teoria e a prática dentro do 

contexto assistencial. Os entrevistados reconhecem essa mudança e salientam a 

importância da criação de um ambiente de ensino acadêmico dentro do HA. 

A RMS foi, igualmente, compreendida como um instrumento fomentador da 

formação e do aprimoramento dos preceptores e dos profissionais que trabalham com 

os residentes no cenário assistencial e de ensino, o que aprimora uma discussão mais 

ética e humanista. 

De acordo com MENEZES e ESCÓSSIA (2018), a RMS possui as 

características necessárias para se transformar em uma estratégia à implantação e 

ao fortalecimento da Política Nacional de Humanização (PNH) em um Hospital 

Universitário. 

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: 
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[...] 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). 

A RMS estimulou uma sistematização maior da assistência, o que não somente 

beneficiou a interação entre as equipes, mas também promoveu um contato maior 

entre os profissionais. Nesse sentido, permitiu uma nova forma de atuação e 

socialização do conhecimento. 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. De acordo com um gestor: 

Ele (o residente), no fundo, 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). 

Os Hospitais Assistenciais são organizações hospitalares não concebidas para 

o ensino. Possuem 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. Nesse sentido, torna-se natural que ocorra, inicialmente, uma falta 

de compreensão do papel da residência e uma resistência por parte do corpo clínico 

diante de um novo projeto que suscita inquietações aos preceptores, visto que não 

tiveram capacitação alguma ou qualquer preparo para o exercício da preceptoria: 

Então, acho que, primeiro, um pouco dessa coisa do "pré" conceito 

mesmo, do que é residência. É... do receio talvez de encarar um 

projeto novo. É o próprio medo de lidar com essas dificuldades, [...] 

(P6). 
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Os participantes da pesquisa apontaram os desafios e as fragilidades da RMS 

e salientaram a relevância de alguns ajustes, no que se refere tanto à falta de um 

espaço físico adequado às necessidades dos residentes quanto à de equipamentos 

como computadores, medicamentos e local adequado para as discussões de casos: 

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). 

Alguns entrevistados destacaram que o déficit de recursos humanos no HA 

pode dificultar o bom andamento da RMS, como se observa na fala de um gestor: 

O RH um pouco reduzido, então eu acho que isso impacta na 

melhoria do desenvolvimento da residência multiprofissional (G4). 

Durante a consolidação dos PRMS, a implementação efetiva do trabalho em 

equipe foi considerada como desafiadora pelos entrevistados, visto que, ainda, não 

existe uma valorização da integração multiprofissional por parte das universidades nos 

cursos de graduação. 

A falha de comunicação e organização do HA com a Instituição de Ensino 

Superior (IES) parceira foi comentada nas entrevistas de coordenadores e 

preceptores, 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). 

Salienta-se que os participantes da pesquisa mencionaram que a implantação 

da RMS acarretou maior exposição das fragilidades dos hospitais. Todavia, pode 

indicar caminhos para a solução dos problemas enfrentados por essas instituições.   
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  Por se tratar de Hospitais Assistenciais, existe a falta e carência de pessoal 

preparado para o ensino, o que demonstra, inicialmente, tanto o desconhecimento do 

papel do tutor e do preceptor quanto a falta de uma qualificação adequada. É 

necessário um preparo maior dos preceptores para exercerem essa função.  

Na opinião dos entrevistados, não existe estímulo financeiro algum, para o 

exercício da função de preceptor, como se verifica na fala de um gestor: 

A partir do momento que tem a multi residência, eles estão fazendo 

um plus e eles não são remunerados por isso. Isso, por vezes, 

desestimula (G5). 

Ademais, existe uma sobrecarga de trabalho para os preceptores, uma vez que 

precisam se desdobrar para dar conta da assistência e da preceptoria, com 

residentes, nos cenários de prática. 

Enfatizam que a correção do déficit de recursos humanos no HA é um ponto 

importante, pois um dos itens, avaliados para a qualificação dos programas pela 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), é a relação 

entre o número de preceptores e o número de residentes, em que a avaliação se 

traduz em um mecanismo de incentivo ao aperfeiçoamento dos PRMS. (BRASIL, 

2014) 

De acordo com um preceptor:  

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). 

Como sugestão para o desenvolvimento desse processo, outra situação 

bastante mencionada pelos participantes dessa pesquisa, foi o aprimoramento da 

preceptoria, como se pode exemplificar por meio da fala de um preceptor: 

Então, eu acho que, quanto mais a gente investir no preceptor, 

melhor retorno a gente vai ter no serviço e com o residente (P7). 
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Nesse sentido, é preciso compreender a importância da figura do preceptor na 

formação e na qualificação de profissionais, preparados para o SUS.  

Ribeiro (2015) refere que os gestores devem valorizar o preceptor e o residente, 

assim como garantir condições favoráveis de ensino. O autor comenta que, 

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.       

O intuito dessa pesquisa é o de servir de contribuição para que os gestores e 

os trabalhadores da área da saúde compreendam que, apesar dos desafios e das 

fragilidades que possam existir em suas unidades, a RMS tem a possibilidade de se 

tornar um fator de estímulo para a reorganização dos serviços de saúde e, 

consequentemente, trazer benefícios para a instituição, para os profissionais e para 

os pacientes e seus familiares. Ademais, ela propicia uma formação acadêmica 

diferenciada para os profissionais residentes, preparando-os para o trabalho em 

equipe multiprofissional, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, o que pode 

acarretar mudanças favoráveis na prática assistencial da saúde. 
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3 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES 

A partir dos dados obtidos no decorrer dessa pesquisa, refletiu-se sobre o papel 

da RMS em um Hospital Assistencial, o qual se trata de uma instituição não concebida 

para o ensino. 

Nos três hospitais analisados, observou-se que, durante o processo de 

implantação e implementação dos programas de RMS, existiu uma falta de 

planejamento prévio para o seu início, o que se traduziu em um dos maiores desafios 

enfrentados pelos profissionais. 

Dentro desse contexto, torna-se evidente a necessidade não somente de uma 

organização mais eficaz por parte da unidade hospitalar, mas também de uma 

movimentação maior do corpo clínico na adesão ao projeto, principalmente, antes da 

implantação de um novo programa.  

Por esse motivo, recomenda-se os seguintes passos para a implantação e 

implementação de PRMS em Hospitais Assistenciais:  

  

— Oferta de oficinas (ANASTASIOUS, 2007), como uma estratégia, na qual 

todos os atores envolvidos, possam ter:  um espaço de construção e 

reconstrução do conhecimento sobre a RMS; o conhecimento das 

legislações pertinentes a sua implantação e as diretrizes para o seu 

funcionamento; a apropriação do Projeto Político Pedagógico; as 

discussões sobre a organização e reorganização dos serviços de saúde; e, 

no final, possam fazer a síntese de todo esse processo. Como sugestão 

para tornar factível essa medida, pode ser convidado um especialista, ou 

seja, uma pessoa que tenha experiência e vivência nessa área, como 

facilitador do processo.  

 

— Estabelecimento de critérios internos para a seleção de preceptores: 

a escolha dos preceptores é um outro ponto relevante para o início de um 

programa e deve obedecer os critérios da legislação pertinente, assim 

como estabelecer critérios internos para seleção. Esses profissionais 

devem ser escolhidos entre os profissionais que tenham interesse e 

habilidade para o exercício da preceptoria.   
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— Preparação pedagógica para coordenadores e preceptores: existe o 

entendimento de que os coordenadores e os preceptores devam receber a 

qualificação necessária para o desempenho da função, principalmente com 

relação à formação pedagógica, uma vez que a maioria desses 

profissionais não teve acesso a essa temática nas suas graduações. Os 

tutores, que são os profissionais que possuem a função de orientação 

acadêmica dos preceptores e dos residentes, em parceria com as IES 

devem organizar cursos de preceptoria, os quais fizeram parte das 

demandas apontadas pelos entrevistados. Desse modo, os coordenadores 

e preceptores teriam uma aproximação maior com a vida acadêmica. Outra 

possibilidade seria a obtenção de cursos para preceptores e coordenadores 

por meio do recebimento de contrapartidas das Instituições de Ensino, as 

quais, mediante a celebração dos Contratos Organizativos de Ação Pública 

Ensino-Serviço (COAPES), utilizam os equipamentos públicos municipais 

como campo de estágio e de cenário de prática para os seus estagiários e 

residentes (São Paulo, (SP), 2019). Em conformidade com a Portaria no 

62/2019-SMS-G, de 25 de janeiro de 2019, as Instituições de Ensino, 

podem oferecer, como contrapartida do COAPES, de acordo com o Art. 30, 

p. 24: 

[...] processos formativos para os trabalhadores e gestores da rede, em 
especial cursos de aperfeiçoamento, formação de preceptores, cursos de 
pós-graduação lato sensu e strito sensu, que esteja em consonância com o 
preconizado pelo Plano Municipal de Educação Permanente – PLAMEP. 

— Contratação de um profissional da unidade hospitalar como tutor da 

IES parceira: esta seria uma maneira de ampliar o contato entre os tutores 

da IES parceira e as áreas assistenciais. De acordo com a Resolução no 2/ 

2012, a função de tutor deve ser exercida por profissional com formação 

mínima de mestre, experiência profissional de, no mínimo, 03 anos e com 

função de orientação acadêmica de preceptores e de residentes (BRASIL, 

2012). Desde que haja compatibilidade de horários, o servidor público da 

área da saúde pode ter um emprego privado. 
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— Melhoria de infraestrutura física e material: os entrevistados apontam a 

necessidade de existir uma sala de estudos com computadores para os 

residentes, onde possam realizar discussões de casos e descansar, 

quando necessário. A realização dessas adequações poderia ser solicitada 

ao COAPES como contrapartida de campo de estágio que, de acordo com 

Art. 30, da Portaria no 62/2019 (São Paulo (SP), 2019, p. 24), pode obter:  

investimento na aquisição de equipamentos, material permanente e outros 
bens e serviços, incluindo manutenção e reformas prediais, todos diretamente 
voltados à assistência e ao ensino, desde que plenamente justificada a sua 
necessidade pelo gestor local e ratificado pelo Comitê Gestor Municipal, 
sendo esta modalidade de contrapartida permitida apenas às instituições 
privadas de ensino. 

 

— Incentivo financeiro à preceptoria: apareceu como sugestão para o 

aprimoramento do processo da RMS. Todavia, o Município de São Paulo 

segue a legislação, a qual assinala que a atividade de educação, exercida 

por agente público municipal, durante o horário normal de trabalho, recebe 

somente os vencimentos regularmente pagos (São Paulo (SP), 2018). Por 

essa razão, recomenda-se que os gestores facilitem a liberação dos 

preceptores e coordenadores para congressos e cursos, a fim de valorizar 

a função desses profissionais.  

 

— Maior alinhamento do HA com a IES parceira: ressalta-se a 

imprescindibilidade da ampliação do diálogo entre essas instituições, para 

que possa haver um alinhamento do conteúdo teórico com a prática 

realizada nos hospitais. Nesse sentido, sugere-se a realização de reuniões 

periódicas, no intuito de construir e elaborar o plano de ensino, o qual, no 

caso da saúde, envolve uma visão interdisciplinar. 
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— Avaliação periódica dos PRMS: assinala-se a importância de uma 

avaliação periódica dos PRMS. Essa avaliação deve ser um processo 

coletivo que promova o conhecimento e, por conseguinte, o aprimoramento 

desses programas. 

 

— Horário semanal protegido para preceptor: salienta-se a relevância da 

criação de um horário semanal protegido, no qual os preceptores possam 

estar afastados da assistência, para a realização de atividades específicas 

da RMS. 

 
É notório que esses programas são recentes e se encontram em fase de 

estruturação. A pesquisa científica é uma atividade que propicia a reflexão, por meio 

de método científico e viabiliza a compreensão da realidade investigada, a fim de 

poder transformá-la. (MARCONI e LAKATOS, 2003) 

O objetivo desse estudo é o de servir como uma contribuição positiva à 

ampliação dos PRMS no Município de São Paulo. Pretende, outrossim, a partir da 

reflexão dos processos de trabalho que a RMS desencadeia nas instituições 

hospitalares que a implantam, fortalecer as ações de saúde e possibilitar a 

reorganização dos serviços, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. 
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