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RESUMO 

 
O estudo aborda a percepção do processo ensino-aprendizagem de enfermeiros que 
atuam como preceptores das atividades do estágio curricular supervisionado do 
curso de graduação em Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior, na rede 
básica de saúde do município de Itaperuna/RJ. Esta atividade de integração ensino-
serviço com inserção de estudantes na comunidade favorece a aproximação dos 
alunos nas práticas norteadas pelos princípios do SUS, com ênfase na Atenção 
Básica à Saúde. A preceptoria é muito importante para auxiliar a formação de novos 
profissionais, no entanto esta vem sendo abordada de maneira informal, 
descaracterizando a atividade. Objetivo: Analisar as percepções dos preceptores no 
que diz respeito ao processo de trabalho da preceptoria e sua contribuição na 
formação dos discentes do curso de graduação em Enfermagem. Métodos: Estudo 
exploratório de natureza quali-quantitativa que buscou identificar como se percebe a 
preceptoria inserida nos serviços de saúde do município de Itaperuna/RJ. Envolveu 
10 enfermeiros que atuam em um Centro de Saúde e em sete Unidades de Saúde 
da Família, representando um percentual de 35% dos profissionais que atuam neste 
cenário. Foi utilizado um questionário estruturado e um roteiro de entrevista semi-
estruturado, sendo a análise dos dados composta pela Freqüência de Respostas e a 
Análise de Conteúdo. A categorização do material indicou três eixos temáticos: I) 
Fatores motivadores e de frustração para a preceptoria; II) Conhecimentos acerca 
das políticas de ensino e a percepção sobre educação; III) Capacitação para a 
atividade da preceptoria. Resultados: Todos os entrevistados caracterizaram a 
preceptoria como uma atividade que estabelece pontes entre o ensino superior e o 
serviço de saúde. O conhecimento das políticas de ensino que permeiam a atividade 
da universidade se mostrou restrito, em parte pela escassa participação dos 
preceptores nos fóruns propostos pelo curso de graduação em Enfermagem. Por 
não possuir uma sistematização, nem atividades de Educação Permanente, a 
preceptoria enfrenta obstáculos, que podem ser em parte superados a depender do 
apoio dos gestores acadêmicos e da saúde. Os resultados desta pesquisa irão 
subsidiar o desenvolvimento de um programa de qualificação para os preceptores, 
na tentativa de fortalecer a formação de enfermeiros na rede básica e na direção de 
estabelecer atividades de Educação Permanente em Saúde no município. 
Palavras-chave: Preceptoria, Educação, Atenção Básica à Saúde, Enfermagem.   

 



ABSTRACT 

 
This study deals with the perception of the process teaching-learning of nurses, who 
work as preceptors of the activities of the curricular supervised traineeship, in the 
Nursing Undergraduate Program of an Undergraduate Institution, in the primary care 
network in the city of Itaperuna/RJ.  This activity of integrated teaching-service, with 
insertion of students in the community, provides the students with an approach to the 
practices laid out by the SUS principles, with emphasis on the Primary Health  Care. 
The preceptorship is very important in helping the development of new professionals, 
however this study has been approached in an informal way, decharacterizing the 
activity itself.  The Purpose: Analyzing the perceptions of the preceptors with regard 
to the process teaching-learning and its contribution in the molding of the scholars on 
the Nursing Undergraduate Course. Methods: Exploratory Study of quail-quantitative 
nature which has tried to identify how perceive the preceptorship in the Health 
Services in the city of Itaperuna/RJ. This study has involved 10 nurses, who work at 
a Health Centre and at seven Family Health Centres, representing 35% of the 
professionals who have been working at this location. A structured questionnaire has 
been used, of which the analyzed data was composed of Frequency of Answers and 
Analysis of Content. The categorization of the material has indicated three thematic 
areas: I) Motivating and frustrating factors for the preceptorship . II) Knowledge about 
teaching politics and perception about education. III) Capabilities for the 
preceptorship activity. Results: All the interviewed people have described the 
preceptorship as an activity that establishes bridges between the undergraduate 
course and the health service. The knowledge of teaching politics, which permeates 
the university activity, has seemed restricted in itself, partly because of the 
insufficient participation of the preceptors at the assemblies proposed by the Nursing 
Undergraduate Course. Having neither a system in place, nor Permanent Education 
Actvities, the preceptorship has been facing obstacles, which can be partly overcome 
depending on the support received from academic and health managers. The results 
of this research will hopefully subsidize the development of a qualification program 
for the preceptors, in an attempt to encourage the development of nurses in primary 
care and in order to establish activities in Permanent Health Education in the city. 

 

Key-words: Preceptorship, Education, Primary Health Care, Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Considerações iniciais 

O avanço tecnológico, a revolução da informação e a globalização são fatores 

que influenciam o ensino na atualidade, incluindo as profissões de saúde, onde se 

faz presente a necessidade de novos ideais e práticas institucionais para uma 

adequada formação de futuros profissionais. 

Este trabalho surgiu do meu interesse em refletir sobre a preceptoria em 

serviços de saúde, em especial a preceptoria de Estágio Curricular Supervisionado 

(ECS) do Curso de Graduação em Enfermagem. Pretendo contribuir para a 

formação de enfermeiros educadores, a partir da análise do processo de trabalho 

desenvolvido no cenário de prática onde o preceptor é co-responsável pela 

formação do graduando. 

Essa temática envolvendo o enfermeiro assistencial e gerencial como co-

responsável pelo processo de formação de novos profissionais emerge em 

decorrência de minha atuação como gestor do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Iguaçu, Campus – Itaperuna, no estado do Rio de 

Janeiro e de minhas inquietações quando observo as dificuldades enfrentadas no 

cotidiano da preceptoria, em especial aquelas conseqüentes à sobrecarga das 

atividades assistenciais e administrativas. 

No último ano da graduação, insere-se na grade curricular do Projeto Político-

Pedagógico (PPP) do referido curso, o ECS no qual com apoio da preceptoria, o 

aluno tem a oportunidade de aplicar na prática o conhecimento teórico adquirido no 

decorrer do curso, além de aprimorar suas habilidades técnicas e intelectuais. 

A formação profissional em Enfermagem vem sentindo essas pressões quanto 

ao desenvolvimento de novas competências e mudanças no processo de ensino-

aprendizagem no nível da graduação. Tomando-se como princípio que os cursos de 

graduação são regidos pelos Projetos Políticos Pedagógicos e que, esses “são a 

expressão do equilíbrio de interesses e forças que operam no sistema educativo, 

relacionando-se com a questão do poder e transmitem visões específicas sobre a 

sociedade e seus valores”, percebem-se o quanto determinantes são para que 

mudanças ocorram e novas perspectivas sejam criadas (Feuerwerker, 2002, p.23). 



Seguindo essa lógica, a pesquisa de Koifman (2001, p.57), que trata de uma 

análise do Modelo Biomédico e a Reformulação Curricular de cursos da saúde na 

UFF, a autora destaca “a necessidade de se efetuar mudanças nos sistemas de 

saúde e de educação, já que os profissionais formados por esses sistemas 

reproduzem deficiências constatadas como a ausência de compromissos sociais 

com a população; formação excessivamente teórica, com ênfase nas especialidades 

e em tecnologias de tratamento e de investigação diagnóstica de doenças, em 

detrimento do conteúdo humanístico e de promoção da saúde”.  

Uma problemática a ser discutida é o ensino de Enfermagem de nível superior, 

que ainda não prepara adequadamente o enfermeiro para seu exercício profissional, 

sendo necessário, segundo Ito et al.(2006, p.572), “transpor o que é determinado 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem ao formar 

profissionais que superem o domínio teórico-prático exigido pelo mercado de 

trabalho, enquanto agentes inovadores e transformadores da realidade”. 

Desta forma, a qualificação e a humanização dos profissionais inseridos na 

atenção à saúde dos usuários do sistema contribuirão para fortalecer a eqüidade e 

consolidar o SUS, o que demanda maior integração e ação conjugada entre as 

instituições formadoras e o sistema de saúde pública. Assim, para Silva (2008, 

p.460), “o sucesso das principais políticas de saúde no Brasil, depende do processo 

de formação em saúde se beneficiar da transformação dos currículos e das práticas 

pedagógicas, na perspectiva de se estabelecer um trabalho articulado entre o SUS e 

instituições formadoras”.  

Resoluções da Câmara de Ensino Superior (CES) e do Conselho Federal de 

Educação (CFE) – como a última em vigência, a Resolução n.º 04 de 06/04/2009, 

que determina a carga horária mínima de quatro mil horas e a integralização mínima 

de cinco anos – recomendam o aumento da carga horária mínima total dos 

currículos e dos ECS, além de incentivarem a formação generalista do enfermeiro e 

a aproximação entre universidades e serviços de saúde. 

Anteriormente, a Resolução do CFE n.º 4/72, que fixava os mínimos de 

conteúdo e duração do curso, estabelecia várias habilitações para a graduação em 

Enfermagem, sendo elas: Habilitação Geral de Enfermeiro, com no mínimo, duas mil 

e quinhentas horas, Habilitação em Enfermagem Obstétrica ou Obstetrícia e 



Habilitação em Enfermagem em Saúde Pública, com no mínimo, três mil horas cada 

uma. 

Os currículos mínimos desconsideravam a formação dos profissionais quanto a 

seus objetivos e preocupação com os contextos nos quais se inseriam, dando maior 

ênfase no detalhamento de disciplinas e uma carga horária elevada, com 

aprofundamento nos procedimentos realizados, o que reduzia os currículos a grades 

curriculares inflexíveis, resultando numa formação descontextualizada (AGUIAR, 

2011). 

Mais recentemente, a Portaria do Ministério da Educação e Cultura (MEC) n.º 

1.721, de 15/12/94 (posteriormente alterada após a promulgação da Lei n.º 9.394/96 

que caracteriza a LDB/96), que teve como base o Parecer CFE n.º 314/94, extinguiu 

as habilitações do curso, que passou a denominar-se “Curso de Graduação de 

Enfermagem”, com carga horária mínima de três mil e quinhentas horas, a serem 

integralizadas em no mínimo quatro anos. 

Por sua vez, as DCN, que substituem os currículos mínimos do curso de 

Graduação em Enfermagem, (Resolução CNE/CES n.º 3/2001 de 07/11/2001) 

orientam para a “formação do Enfermeiro com caráter generalista, humanista e 

qualificado para o exercício de Enfermagem, com condições de atuar em todos os 

níveis de atenção à saúde, com capacitação para promover a saúde integral do ser 

humano. Os egressos vêm desempenhando funções diferenciadas na implantação 

do SUS, assumindo, inclusive, funções de gerenciamento de equipes 

multidisciplinares”. 

As políticas públicas definidas para a educação na área da saúde, 

fundamentadas na LDB e nas DCN dos Cursos de Graduação em Enfermagem, 

para serem consolidadas demandam novos PPP superando a limitação da 

denominada “grade curricular”, inserida nos currículos mínimos.  

A respeito de tais limitações, Saupe (2002, p.721), destaca: “a formulação e 

implementação dos PPP, impulsionada pelas políticas de educação e saúde, gerou 

a necessidade de incorporar à matriz curricular, vários programas de ensino para 

atender aos interesses e necessidades dos cursos de graduação”. São essas novas 

estratégias didático-pedagógicas e as novas maneiras de se pensar a aproximação 

entre a assistência, os diversos cenários e os princípios definidos pelos SUS que se 

fazem necessários para subsidiar a reformulação das estruturas curriculares. 



As DCN constituem orientações para a elaboração dos currículos que devem 

ser necessariamente adotadas por todas as Instituições de Ensino Superior (IES). 

Ao recorrer à Resolução do CNE/CES n.º 3, 07/11/2001, que institui as DCN do 

Curso de Graduação em Enfermagem, encontra-se como um de seus objetivos:  
“levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender a 
aprender que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a 
viver juntos e aprender a conhecer, garantindo a capacitação de 
profissionais com autonomia e discernimento para assegurar a 
integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 
atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades”. 
 

Ainda o Pacto pela Saúde, conforme Portaria n.º 399/06/GM/MS, que tem 

como um de seus resultados a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

normatizada pela Portaria n.º 648/06/GM/MS, determina a Saúde da Família (SF) 

como:  
“estratégia prioritária para a organização da Atenção Básica. Tal 
política estabeleceu para a gestão do sistema de saúde, nas três 
esferas de governo, a ação articulada entre a Gestão em Saúde com 
a Gestão em Educação, promovendo a indução de mudanças 
curriculares nos cursos de graduação da área da saúde, em especial, 
as que compunham a SF”.  
 

Em diversas instituições formadoras, a Enfermagem, no exercício da 

autonomia conferida pela LDB, no inciso II do artigo n.º 53, abre espaço para as IES 

implementarem Projetos Políticos Pedagógicos inovadores, capazes de adequar a 

formação profissional às necessidades locais, procurando contemplar a questão da 

qualidade de ensino, entendendo que “ela está no processo de formação e que 

esses processos são, essencialmente, relações: relações da escola com as 

pessoas, as instituições e com a comunidade” Saupe (2002, p.722). 

Através das DCN e da LDB, instrumentos normativos da educação, fica 

delineada a possibilidade de adaptação dos currículos às necessidades sociais.  

A LDB estabelece ainda um aprimoramento didático aos professores através 

de grupos de apoio pedagógico nas instituições formadoras e estimulam o 

aprimoramento profissional dos mesmos, ou a realização do Curso de Metodologia 

do Ensino Superior como estratégia de apoio. É evidente que muitas das IES 

atualmente não se enquadram em tal processo. 

Em relação à formação, Koifman (2001, p.58) descreve que “o sistema de 

saúde não atendia às necessidades básicas de assistência da população e que 

pouca ênfase era dada ao preparo dos professores, bem como aos métodos de 

ensino-aprendizagem e ao seu papel educacional”.  



Para Feuerwerker (2002, p.25), “dependendo da concepção pedagógica, as 

perguntas, situações ou problemas que vão ser usados para provocar a 

aprendizagem são definidos segundo critérios diferentes: de acordo com os 

objetivos educacionais, baseado nas necessidades de aprendizagem dos 

estudantes e em problemas reais da sociedade”. Assim, a formação do aluno pode 

ser influenciada pelo tipo de metodologia pedagógica adotada, criando diversas 

identidades profissionais. 

O ensino em serviços da rede básica do SUS costuma ser exercido por 

profissionais da Atenção Básica em Saúde, exercendo a atividade de preceptoria. É 

sabido que estes preceptores são expostos a um acúmulo de tarefas, muitas vezes 

se distanciando do foco da preceptoria, a formação de alunos e raramente tem 

oportunidade de refletir de modo sistemático sobre a atividade de ensino.  

Defender a formação do enfermeiro, em nível universitário, significa capacitar 

um profissional para atender às necessidades da população brasileira, com ênfase 

na prevenção das doenças, na recuperação e manutenção da saúde, e com 

habilidades para atuar na rede pública do SUS. 

Este projeto visa compreender como vem ocorrendo o processo de trabalho da 

preceptoria em um Curso de Enfermagem de uma IES na rede básica de saúde no 

município de Itaperuna/RJ e sua contribuição para a formação dos discentes. 

 

 
1.1 Questão Norteadora 

Este estudo buscará responder a seguinte questão norteadora: 

Como os preceptores percebem a organização da preceptoria e sua 

contribuição para a formação dos discentes e o apoio recebido pela IES para 

atuarem na formação em Enfermagem nos serviços de Atenção Básica do 

município? 

 

 
 
 

 
 



1.2 Objetivos 

 
 1.2.1 Objetivo geral: 

 Analisar as percepções dos preceptores sobre a contribuição da 

preceptoria no processo de formação dos discentes. 

 

 1.2.2 Objetivos específicos:  

 Identificar a contribuição da preceptoria para o Estágio Curricular 

Supervisionado na rede básica de saúde na formação dos alunos do 

último ano do Curso de Graduação em Enfermagem de uma IES do 

Noroeste Fluminense na percepção dos preceptores. 

 Discutir as principais dificuldades percebidas e as necessidades 

identificadas pelos preceptores para o exercício de suas funções 

educacionais. 

 

 

1.3 Justificativa 

 O Estágio Curricular Supervisionado é um momento de suma importância no 

processo de formação profissional e pessoal do aluno de Enfermagem. O enfermeiro 

que atua como preceptor tem significativa influência no desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes do estagiário de Enfermagem. Ainda é 

escassa a produção de conhecimentos sobre o tema no Brasil. Esta pesquisa 

poderia contribuir para a melhoria da formação do enfermeiro no contexto da 

implantação de adequações da atividade da preceptoria na IES em questão. 

Permitirá compreender algumas facetas existentes no processo de preceptoria na 

Enfermagem na Rede Básica de Saúde e como esta é percebida por seus 

protagonistas, dada sua importância para a qualidade da formação profissional.  

 Como forma de enfrentamento de mudanças necessárias no processo de 

formação de profissionais de saúde e das políticas de saúde, vem sendo observada 



a reformulação dos currículos do curso de Graduação em Enfermagem, através de 

adequações em seus PPP e a utilização de novas estratégias de ensino, onde se 

enquadra a preceptoria. Esta deveria basear-se na aproximação entre a instituição 

formadora e os serviços de saúde.  

 A intenção de intermediar saberes e práticas educativas dos enfermeiros 

preceptores por meio de capacitação para melhor entendimento do processo 

educativo, ampliando a reflexão sobre suas atividades proporciona condições mais 

adequadas ao exercício da função.  

 Sobre o espaço de formação, Campos (1999, p.39) evidencia que o mesmo 

“deve estar intrinsecamente ligado ao espaço onde a vida acontece à realidade 

concreta”, devendo existir uma “contínua aproximação do mundo do ensino ao 

mundo do trabalho, que possibilite uma formação mais profunda, capacitando os 

profissionais para o enfrentamento dos problemas e das mudanças aceleradas”. 

 Ampliar o conceito de preceptoria para além de uma visão tecnicista e fazer 

incorporar nesse conceito uma visão educacional será de grande valia para o 

fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, através da aproximação ensino-

serviço-comunidade na IES em questão. 

 

 

1. BASES TEÓRICO-CONCEITUAIS DO ENSINO DE ENFERMAGEM NO 
BRASIL 

1.1 Antecedentes e Bases Normativas 

A prática do enfermeiro está ligada diretamente a transformações nas áreas 

sociais, econômicas, políticas, culturais e educacionais, não diferente do 

desenvolvimento da saúde pública, passando por várias fases ao longo dos anos, 

tornando necessária a compreensão do desenvolvimento histórico da formação do 

enfermeiro no Brasil.  

Tais transformações se enquadram na necessidade de inovações da 

educação nacional e, voltando o olhar para a formação do enfermeiro, houve várias 



reestruturações dos cursos com mudanças de concepções pedagógicas e 

curriculares na tentativa de acompanhar o desenvolvimento e a expansão da 

profissão através de um processo que busca elevar a qualidade do ensino. 

O ensino de Enfermagem no Brasil inicia-se com o Decreto n.º 791 de 

27/09/1890, que determinava a duração mínima de dois anos e currículo centrado 

na assistência hospitalar, voltado para a visão curativa da primeira escola de 

Enfermagem no Brasil, a “ESCOLA PROFISSIONAL DE ENFERMEIROS E 

ENFERMEIRAS” do Hospital Nacional de Alienados no Rio de Janeiro (GERMANO, 

1993). Esta escola atualmente denomina-se “ESCOLA DE ENFERMAGEM 

ALFREDO PINTO” e pertence à Universidade do Rio de Janeiro, UNI-Rio. 

(GEOVANINNI, 1995, p.103). 

Tal escola foi criada devido a crise instalada com a saída das religiosas, até 

então responsáveis pela prestação de assistência aos portadores de sofrimento 

mental, gerando a necessidade de criação de força de trabalho substituta naquela 

instituição hospitalar. Era centrada no modelo de currículo Flexneriano, que tinha 

como elementos estruturais o mecanicismo, a separação entre o ciclo básico e 

clínico, a especialização e a concentração de recursos no espaço urbano/hospitalar. 

(RIZZOTTO, 1999, p.49). 

Diversas mudanças ocorridas faziam o ensino da Enfermagem se moldar às 

necessidades da época, o que ocorre até a atualidade, como observado após a 

inserção do PSF em 1994 e a necessidade de novas reformulações curriculares. 

As pressões externas que incorporavam o comércio internacional na época e 

determinavam que o governo brasileiro assumisse a assistência à saúde criando 

serviços públicos de vigilância sanitária e controle dos portos para a resolução de 

doenças como a malária, a varíola e a febre amarela principalmente, se tornavam 

cada vez mais intensas. 

Assim, ações governamentais foram implementadas, tais como: a criação do 

Conselho de Saúde Pública (1890), a regulamentação do Laboratório de 

Bacteriologia (1892), a criação do Instituto Sanitário Federal (1894), a Diretoria 

Geral de Saúde Pública (1897), o Instituto Soroterápico Municipal (1900), a 



obrigatoriedade da vacinação contra varíola e a notificação compulsória de doenças 

consideradas transmissíveis (1902) (RIZZOTTO, 1999, p.78). 

Em 1903, quando Oswaldo Cruz assume a Diretoria Geral de Saúde Pública 

algumas práticas mais eficazes foram implementadas, propiciando: a diminuição do 

índice de mortalidade por peste, a erradicação da febre amarela e da epidemia de 

varíola.  

Posteriormente, em 1920, a chamada Reforma Carlos Chagas busca 

reorganizar os serviços de saúde existentes, por meio da criação do Departamento 

Nacional de Saúde Pública (DNSP), que tinha função normativa e executiva, no 

campo das atividades de Saúde Pública no Brasil (GEOVANINNI, 1995, p.180). 

Somente em 1922, ocorreu a inserção do chamado ensino sistematizado da 

Enfermagem Moderna, após a organização da “ESCOLA DE ENFERMEIRAS DO 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA” dirigida por Carlos Chagas. A 

formação dos alunos do DNSP estava a cargo de enfermeiras norte-americanas da 

Fundação Rockefeller, com o intuito de organizar o serviço de Enfermagem de 

saúde pública, estreitando-se mais ao saneamento básico (RIZZOTTO, 1999). 

Embora tal escola fosse direcionada aos serviços de saúde pública, o ensino 

da Enfermagem era atrelado ao ambiente hospitalar. “Dos conteúdos e carga-

horária teórica e prática que compunham o currículo implantado no DNSP, [...] das 

trinta e cinco disciplinas ministradas, apenas quatro eram voltadas para a saúde 

pública” Ito et al. (2006, p.571). Assim, a educação em Enfermagem tentava atender 

os problemas da saúde pública e, ao mesmo tempo, visava outras necessidades da 

época, pois acompanhava o processo de industrialização e a consequente pressão 

da classe trabalhadora por assistência individual. 

A Escola de Enfermagem do DNSP priorizava formar profissionais que 

visassem o saneamento básico e o problema das epidemias, devido às precárias 

condições de vida na época que ameaçavam as relações comerciais com a Europa 

e por conseguinte, a economia centrada no modelo agro-exportador cafeeiro, porém 

ainda com embasamento hospitalocêntrico, devido às mudanças impostas pelo 

processo de industrialização. 



Em 1926 o DNSP passa a ser designado “ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA 

NERY” e, em 1931, “ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO”. 

Segundo Ferrari (2002), a Escola de Enfermagem Anna Nery “passa a ser 

considerada “Escola Oficial Padrão” pelo Decreto n.º 20.109/31, onde todas as 

demais escolas de Enfermagem deveriam seguir seu programa de ensino. Para 

ingressar na escola o candidato deveria ter concluído curso normal ou equivalente”.  

Em 1949, a Lei n.º 775 regulamenta “o ensino de enfermagem no país, 

cabendo ao Ministério de Educação e Saúde o reconhecimento do diploma, 

dispensando a equiparação à Escola Anna Nery” (GABRIELLI, 2004). Nesse 

momento, ocorrem mudanças importantes: o curso deveria ter duração de trinta e 

seis meses; apenas enfermeiras formadas poderiam assumir a direção das escolas 

e a docência das disciplinas profissionais, além da ampliação do conteúdo teórico e 

a obrigatoriedade de estágios. 

O ano de 1961 representou um marco para a Enfermagem pois segundo 

Oguisso (1976, p.209), “a colocou efetiva e definitivamente no nível superior, ano 

também da promulgação da primeira Lei nº 4.024/61, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB/61, passando o CFE a decidir sobre a duração e o 

currículo mínimo dos cursos superiores”. A LDB de 1961 estabeleceu o chamado 

“currículo mínimo” pelo Parecer n.º 271/62. Para este colaboraram instituições 

como, a Comissão de Peritos em Enfermagem, a Associação Brasileira de 

Enfermagem – ABEn (órgão de representação cultural e científica da Enfermagem, 

fundada em 1926, que congrega enfermeiros, acadêmicos e IES, orientando as 

políticas do ensino da Enfermagem), além das dezenove diretoras de escolas de 

Enfermagem do país. 

O Parecer n.º 271/62 reduziu o curso de Enfermagem de quatro para três 

anos, contrário às expectativas da ABEn, introduzindo as especializações no quarto 

ano. A disciplina de Saúde Pública torna-se optativa no curso. 

No fim dos anos 60, durante o governo militar, foi empreendida em 1968 a 

Reforma Universitária, através da Lei n.º 5.540/68, oficializando a separação entre o 

chamado currículo básico e o profissionalizante, modificando a dinâmica interna dos 



currículos e favorecendo a readequação do ensino de Enfermagem para quatro 

anos. Um novo currículo foi aprovado em 1972.  

Chamado de o “novo” currículo mínimo dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem, pelo Parecer n.º 163/72 e Resolução n.º 4/72, o currículo estabelecido 

em 1962 separava um ciclo básico de disciplinas de um tronco profissional comum, 

após o qual o enfermeiro optaria entre três diferentes habilitações (enfermagem 

obstétrica, enfermagem em saúde pública e enfermagem médico-cirúrgica) (LIMA, 

1994). 

Diferentemente do currículo de 1962, onde os conteúdos de saúde pública se 

restringiam a uma disciplina optativa, no currículo de 1972 a saúde pública compõe 

uma habilitação, significando que ambos os currículos permitiam ao aluno a 

possibilidade de concluir sua formação sem ter base em saúde pública. 

Na década de 80 surgiram novas políticas de saúde, para Ito et al. (2006, 

p.571), tais propostas “visavam uma melhor organização do sistema trazendo os 

pressupostos da equidade, integralidade e universalidade, como princípios 

norteadores [...] exigindo profissionais com formação generalista, capazes de atuar 

em diferentes níveis de atenção à saúde”. Tais determinações exigiram reflexões e 

revisões nos atuais currículos de formação profissional. 

Como nessa época prevaleciam ameaças tanto aos profissionais de saúde 

como aos usuários, devido aos problemas sanitários existentes, “o movimento da 

Reforma Sanitária debateu-se em torno da proposta de um sistema único de saúde, 

público, socializado, universal, integrado e planejado de acordo com as demandas 

existentes, utilizando de forma hierarquizada e regionalizada os recursos 

disponíveis” (GEOVANINNI, 1995, p.134). 

Estes pressupostos tornaram-se pauta da VIII Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em março de 1986 e acolhidos pelo texto constitucional de 1988, onde 

orientaram as bases para a implementação do SUS: (BRASIL, 2000). Em seu artigo 

n.º 198, a Constituição Brasileira estabelece as ações e serviços públicos de saúde 

integrando uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 



I - descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
 

Em atendimento a essa nova exigência constitucional, o campo da 

Enfermagem mobiliza-se no país, liderado pela ABEn, com o objetivo de reformular 

o currículo mínimo obrigatório vigente, que deveria contemplar o novo modelo de 

organização dos serviços e do processo de trabalho em saúde focado na 

assistência preventiva. 

Alicerçando os interesses da profissão, diversas iniciativas debateram sobre 

questões da educação em Enfermagem que culminaram na reformulação e 

aprovação do currículo mínimo para a formação do enfermeiro, obtendo o Parecer 

314/94 e oficializado através da Portaria MEC n.º 1.721 de 15/12/1994. 

Em defesa do ensino da Enfermagem, Silva (2005, p.14) infere que: 

“suas ações se encaminham para rediscussão da integração 
docente-assistencial, da relação teoria-prática no ensino de 
Enfermagem, da reformulação curricular para a inclusão de 
conteúdos das ciências humanas, administração da assistência 
e da educação; do estabelecimento de uma política de 
formação do nível médio e superior de enfermagem e da 
profissionalização da Enfermagem”. 
 

Após um ano de sua publicação esse currículo de 1994 entrou em vigor, 

modificando a grade curricular dos alunos que ingressaram nos cursos de 

Enfermagem no ano de 1996. “A carga horária mínima passou a ser de três mil e 

quinhentas horas/aula, incluindo quinhentas horas destinadas ao ECS e a duração 

mínima de quatro anos letivos e, máxima de seis anos” (GALLEGUILLOS, 2001, 

p.85).  

Nesse contexto do ensino da Enfermagem no Brasil, é importante ressaltar 

que, em virtude da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 

9.394 de 20/12/1996 – LDB/96, a reestruturação dos cursos de graduação implicou 

na “extinção dos currículos mínimos e a adoção de DCN para cada curso” (ITO et 

al., 2006, p.571) 

Mais uma vez contando com a participação intensa da ABEn, foram 

elaboradas as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Saúde, sendo a 



Resolução CNE/CES n.º 3 de 07/11/2001, responsável pela formação do 

enfermeiro. 

Diferentemente do currículo mínimo, as DCN preconizam uma maior 

autonomia das escolas para redefinirem as bases de estruturação dos seus 

Projetos Políticos Pedagógicos.  

Para isso, as escolas devem buscar ampliar a participação de atores de 

diversos segmentos da saúde e da educação na sua formulação. Essa 

recomendação das DCN busca responder às determinações da Constituição 

Nacional e da Lei Orgânica de Saúde (Lei nº. 8.080, de 19/09/1990) de que “o SUS 

deve contribuir para a organização de um sistema de formação em todos os níveis 

de ensino e, ainda, para a organização dos serviços públicos próprios como campos 

de prática para o ensino e a pesquisa mediante normas específicas, elaboradas 

conjuntamente com o Sistema Educacional” (CARVALHO, 2008, p.99). 

Em suma, ao longo de todo percurso histórico do ensino de Enfermagem no 

Brasil, nota-se diversas modificações direcionadas as adequações da formação dos 

enfermeiros ligadas às necessidades e demandas da sociedade brasileira em cada 

época.  

Destaco o “Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em 

Enfermagem – SENADEn”, criado em 1994, sendo sua última edição realizada em 

2010 como um importante mecanismo de defesa dos aspectos técnicos, científicos, 

políticos e éticos da formação e da prática profissional dos enfermeiros e, como 

orientador das políticas, das tendências e perspectivas para a formação de 

enfermeiros no Brasil*.  

Em sua primeira edição, no Rio de Janeiro, o SENADEn, foi orientado pelos 

objetivos de: “reconhecer os determinantes históricos intervenientes na política 

educacional em Enfermagem; relacionar os processos produtivos com as DCN; 

identificar os entraves e dilemas presentes nos processos de formação dos diversos 

níveis em Enfermagem e traçar estratégias e diretrizes para o ensino” (MANCIA, 

2003, p. 211). 

Em sua décima edição no ano de 2006, houve uma emergente preocupação 

em relação aos currículos e sua adequação aos princípios do SUS, assim, segundo 



Moura (2006, p.447), “a novidade foi o estabelecimento de uma agenda estratégica 

para educação em Enfermagem na América Latina, incluindo aí, a política de 

educação em saúde no Brasil, orientando o planejamento da educação em função 

das necessidades e prioridades de saúde”, contemplando, entre outros: 

I - Profissionalização da força de trabalho em saúde; 
II - Inovação curricular com enfoque nos problemas prioritários 
de saúde, orientação multiprofissional e interdisciplinar; 
III - Modernização pedagógica. 
 

A LDB e as DCN para a formação do enfermeiro constituem mudanças 

significativas no ensino de Enfermagem. Se bem compreendidas e direcionadas, 

em paralelo com mecanismos deliberativos da educação profissional, como a ABEn 

e os SENADEn, podem fomentar a formação de profissionais críticos e reflexivos, 

com participação importante nos cenários de ensino-aprendizagem, descritos a 

seguir, através das novas percepções sociais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
* Sua décima terceira edição será realizada em agosto deste ano, na cidade de Belém (PA).  



1.2 Novos Cenários de Ensino-Aprendizagem 

Para situar o estudo da preceptoria de estágio e sua importância para os 

currículos atuais, cabe abordar os chamados “novos cenários de ensino-

aprendizagem”, estratégicos, pois o ensino universitário enfrenta o desafio de 

agregar relevância e aumentar sua legitimidade social. 

O envelhecimento populacional, as novas epidemias, as condições de vida de 

grande parte da população abaixo do adequado, problemas ambientais e sanitários, 

além do alto custo e duvidosa resolutividade do modelo assistencial em vigor tem 

forçado o aparelho formador a refletir sobre seu papel como um agente de mudança. 

Nos estudos de Piancastelli (2000, p.126), o autor afirma que:  

“tem se tornado imperativo reconhecer que a realidade de 
saúde tem a ver com o atendimento às necessidades 
populacionais e que tal realidade se encontra determinada e 
articulada com a cultura das instituições formadoras, com o 
processo que concebe a educação dos profissionais e com o 
cenário que envolve o mundo do trabalho em saúde”. 
 

Dessa forma, Koifman e Fernandez (2008, p.38) destacam que novos cenários 

de ensino-aprendizagem se incorporam pelo “movimento de articulação com os 

envolvidos no compromisso com a formação profissional (academia, rede de 

serviços e sociedade) e pela busca de uma prática docente que ultrapasse a visão 

unilateral explicativa dos fenômenos inerentes aos processos do adoecimento”. 

Quando os processos de formação e ambientes de prática são conectados, 

com apoio da instituição formadora, dos profissionais e serviços de saúde, 

englobando-se aí os gestores, fica explicita a necessidade de superar o currículo 

Flexneriano, que fomenta a utilização excessiva de equipamentos biomédicos, sem 

enfatizar a defesa à saúde através de prevenção e promoção da saúde. 

Entende-se por novos cenários de ensino-aprendizagem, segundo Feuerwerker 
(2002): 

 
 “não somente o local em que se realizam as práticas, mas os 
sujeitos nelas envolvidos, a natureza e conteúdo do que se faz, 
a incorporação e inter-relação entre métodos didáticos 
pedagógicos, áreas de práticas, utilização de tecnologias e 
habilidades cognitivas e psicomotoras e que inclui, também, a 
valorização dos preceitos morais e éticos orientadores de 
condutas individuais e coletivas”.  

 



Diversificar os cenários de ensino-aprendizagem entendo-os como um 

processo dinâmico, através da presença de vários sujeitos e de várias vivências, 

representa uma estratégia para alcançar mudanças na formação profissional, 

inserindo-se neste a cooperação entre os atores envolvidos, para que diferentes 

realidades sejam observadas e disponibilizadas de maneira efetiva aos alunos. 

Assim, Aguiar (2011, p. 64) enfatiza que “uma contínua aproximação do mundo do 

ensino ao mundo do trabalho, possibilita uma formação mais profunda, capacitando 

os profissionais para o enfrentamento dos problemas e das mudanças aceleradas”. 

Isso é fundamental para que a ação pedagógica possa adquirir maior amplitude 

conceitual e metodológica, pois a participação desses novos sujeitos nos cenários é 

a maneira mais eficaz de trazer novos temas e desafios ao processo de produção do 

conhecimento e de ensino-aprendizagem (REDE UNIDA, 2000). 

Através da relação entre os “personagens” envolvidos nos cenários obtém-se a 

base de negociação, para a “construção coletiva das atividades do campo, com a 

contemplação mútua de interesses, rompendo-se com práticas costumeiramente 

adotadas, fundamentadas na separação entre academia e serviço, teoria e prática, 

não considerando o movimento de mão dupla que essa relação pode proporcionar” 

(KOIFMAN e FERNANDEZ, 2008, p. 39). 

Apesar das possibilidades existentes nos cenários de ensino-aprendizagem, 

um grau de separação ainda se observa. Para Albuquerque (2008, p.358), “é 

inquietante perceber que a formação em saúde, tem uma inserção nesses serviços 

que se caracteriza por um relativo distanciamento, com um tratamento cerimonioso 

entre os envolvidos, no qual as críticas que tenham ao outro não encontram canais 

adequados de expressão”. Como consequência, “limitam-se as possibilidades de um 

fazer diferenciado, que assuma concepções acerca do cuidado, dos processos e 

organização do trabalho, da gestão e da escuta do usuário”. 

Ou seja, várias práticas precisam ser modificadas, não bastando expandir os 

cenários de ensino-aprendizagem existentes (hospitais, unidades de saúde da 

família, asilos, clínicas, entre outros), mas sim compreender a contribuição de cada 

um para o desenvolvimento de competências profissionais e suas articulações, “não 

se trata de transformar o espaço dos serviços de saúde e comunidade em 

prolongamentos dos hospitais-escola, mas sim de construir espaços de 



aprendizagem com a incorporação de docentes e estudantes ao processo de 

produção de serviços, sem descaracterizar a natureza destes cenários reais.” 

(FEUERWERKER, 2002, p.39). 

Vale ressaltar a importância da inserção da universidade nos serviços de 

saúde, porém, cabe a preocupação em uma real integração, pois muitas ações 

podem evidenciar essa descaracterização citada pela autora, como por exemplo, a 

criação de uma demanda de pacientes cujo atendimento não está garantido pela 

universidade em período de férias. 

É assim que novos modelos educacionais podem ser testados e aprimorados, 

aumentando “a possibilidade de produzir, com base nessas experiências, 

alternativas pedagógicas mais favoráveis à articulação entre teoria e prática, ensino 

e trabalho e a adoção de enfoques interdisciplinares (...) com a vantagem adicional 

de existir a oportunidade de experimentar e analisar criticamente as soluções na 

prática”, com consequências para a preceptoria (FEUERWERKER, 2002, p.40). 

As necessidades de mudanças na formação dos profissionais da saúde tornam 

necessária a diversificação de cenários de ensino e práticas profissionais, 

fomentando transformações nas relações entre ensino e os serviços de saúde. 

Feuerwerker (2002, p. 41) relembra que:  

“nas experiências IDA, e também em vários Projetos UNI, 
(experiências que serão descritas posteriormente) houve uma 
compreensão muito restrita sobre a mudança do modelo de 
atenção, reduzindo-a a introdução das práticas de promoção e 
prevenção e a ação no espaço da atenção básica. Por essa 
razão, trabalhou-se a contradição saúde/doença, expandindo o 
trabalho com a saúde de maneira significativa, mas não se 
conseguiu trabalhar adequadamente a transformação do 
espaço da doença”. 
 

Para a qualificação da formação do enfermeiro é necessário que 

representantes dos diversos cenários estejam envolvidos nas decisões educacionais 

e de como serão desenvolvidas as ações que “devem estar inseridas na graduação 

e, não somente como atividades de extensão, mesmo reconhecendo a importância 

da extensão na cooperação entre faculdade, serviços e comunidade” 

(FEUERWERKER, 2002, p.40). 



Tais mudanças concretizam ainda transformações na formação dos 

profissionais, pois atendem às DCN orientando a “uma formação geral, como 

profissionais generalistas capazes de prestar atenção integral e humanizada, que 

saibam e aceitem trabalhar em equipe, que saibam tomar decisões (...) que 

considerem o contexto em que vive o paciente, os recursos disponíveis e as 

medidas mais eficazes” (Feuerwerker, 2002). Nesse sentido fica evidente a 

superação das habilitações que seguiam ao tronco comum. Cabe lembrar que a 

Resolução CNE/CES n.º 3, de 07/11/2001, que institui as DCN do Curso de 

Graduação em Enfermagem, em seu artigo 3º estabelece como perfil do 

egresso/profissional:  

“Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva. Profissional qualificado para o exercício de 
Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e 
pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir 
sobre os problemas/situações de saúde-doença mais 
prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na 
sua região de atuação, identificando as dimensões bio-psico-
sociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com 
senso de responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano”. 
 

Nesse sentido fica evidente a superação das habilitações que seguiam ao 

tronco comum, evidenciando-se a necessidade do desenvolvimento de pesquisas e 

formação de profissionais qualificados que desempenhem funções generalistas na 

atenção básica à saúde, a qual vem se desenhando como uma nova porta de 

resolução de agravos à saúde.  

Ainda a Resolução do CNE em seu artigo 5º, que define as competências e 

habilidades específicas para os Enfermeiros, especifica: 

XVI – atuar nos diferentes cenários da prática profissional, 
considerando os pressupostos dos modelos clínico e 
epidemiológico; 
Parágrafo Único. A formação do Enfermeiro deve atender as 
necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único 
de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a 
qualidade e humanização do atendimento. 
 

Assim as mudanças nos currículos avançam “além dos espaços acadêmicos - 

conhecidos como “intra-muros” – e chegado às realidades sociais, onde as 

necessidades de saúde são maiores” (PIANCASTELLI, 2000, p.129). 



Para um cenário de práticas se constituir em um cenário de ensino-

aprendizagem, é importante a inserção de três atores principais: a universidade, o 

serviço de saúde e a comunidade.  

Como será aprofundado depois, no início dos anos 1990, é formado por 

iniciativa da Fundação Kellogg, o Programa UNI, que tinha como direcionamento a 

união desses três atores, como base para o processo de transformação da 

educação profissional e dos serviços de saúde. Segundo Almeida (1999, p. 71), “o 

UNI propõe, em contraposição, articular esses três atores num sistema mais 

complexo e orientado para a inovação das práticas de saúde e da formação 

profissional”. 

Outros programas existentes estabeleciam a relação com apenas dois dos 

atores citados, como a Integração Docente-Assistencial (universidade - serviços), a 

Extensão Universitária (universidade - comunidade) e a Atenção Básica à Saúde 

(serviços - comunidade).  

Através da inserção do aluno no ambiente que une o trabalho e a educação, e 

da confluência de ações existente entre os profissionais do serviço, docentes e 

usuários, o mesmo desenvolve sua percepção acerca das interações sociais 

estabelecidas, identifica quais as atitudes profissionais adotadas, pois se tornam 

inseridos no cotidiano dos serviços de saúde, como sujeito para sua interpretação, 

análise e transformação. Portanto, o processo pedagógico de formação dos 

profissionais de saúde, para Piancastelli (2000, p.128), “não deve constituir um 

condição estática, além de não ter validade isolada independente do contexto 

social”. 

A figura a seguir, mostra o grau de aprendizagem de acordo com a diversidade 

dos cenários de ensino-aprendizagem e de concepções pedagógicas empregadas 

nas inserções práticas dos alunos. 

 

 

 

 



FIGURA 1 – Pirâmide de Aprendizagem 

 
FONTE: FEUERWERKER (2002, p. 26) 

 

Feuerwerker (2002, p.26), enfatiza que a prática nos cenários não existe sem 

“uma concepção pedagógica empregada, existindo assim, maior ou menor 

articulação da situação de aprendizagem com a prática e com a produção de 

conhecimento”. Assim, é importante salientar a formatação adequada das atividades 

dos alunos no contexto comunitário, bem como a articulação entre universidades e 

serviços de saúde, com participação dos preceptores para gerar produção do 

conhecimento e formação efetiva, superando o mero “turismo social”. 

A qualidade na assistência à saúde demanda o desenvolvimento de novas 

competências, contemplando padrões de cuidados e conhecimento, habilidades e 

atitudes por parte de todos os profissionais de saúde, os serviços de saúde e cuja 

avaliação deve ser realizada por todos aqueles envolvidos no processo de 

assistência, não se excetuando os alunos e a comunidade. 

Dessa forma, o Ministério da Saúde, através da Portaria n.º 198/GM de 

14/02/2004 que institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 



(PNEPS), criou em 1997, os chamados Pólos de Capacitação, Formação e 

Educação Permanente de Pessoal para Saúde da Família (Pólos/SF), vinculados às 

universidades que celebram convênios com secretarias estaduais e/ou municipais 

de saúde. Trata-se, portanto, de uma rede de instituições comprometidas com a 

integração ensino-serviço-comunidade, voltada ao desenvolvimento de recursos 

humanos encarregados de consolidar a estratégia de saúde da família 

(PIANCASTELLI, 2000, p.135). 

A PNEPS é uma proposta de ação estratégica que pode contribuir para 

transformar e qualificar: a atenção à saúde, a organização das ações e dos serviços, 

os processos formativos, as práticas de saúde e as práticas pedagógicas. A 

implantação desta Política implica em trabalho articulado entre o sistema de saúde 

(em suas várias esferas de gestão) e as instituições de ensino, colocando em 

evidência a formação e o desenvolvimento para o SUS (BRASIL, 2006). 

A necessidade de maior articulação entre instituições de ensino e o sistema de 

saúde, conferem grande importância aos Pólos, estando contidas no parágrafo 4º do 

artigo 1º da mesma Portaria, que define: “articular e estimular a transformação das 

práticas de saúde e de educação na saúde no conjunto do SUS e das IES, tendo em 

vista a implementação das DCN para o conjunto dos cursos da área da saúde e a 

transformação de toda a rede de serviços e de gestão em rede-escola”. 

E ainda em seu parágrafo 6º, demanda: “estabelecer a pactuação e a 

negociação permanentes entre os atores das ações e serviços do SUS, docentes e 

estudantes da área da saúde”. 

Neste sentido, Campos (1999) ressalta que “os Pólos, contribuem de forma 

significativa em relação ao debate e à construção coletiva das DCN na área da 

saúde e buscam refletir sobre experiências curriculares e extra-curriculares de 

graduandos do setor, em relação aos estágios em SF”, reforçando a integração 

entre ensino-serviço-comunidade. 

“Diversificando a oferta de cursos, estimulando a superação dos limites da 

formação, proporcionando a interação de docentes e estudantes nos cenários de 

práticas de saúde, promovendo a educação permanente das equipes de saúde, 



fortalecendo o controle da sociedade sobre o sistema de saúde e qualificando a 

formação e a atenção integral à saúde” (BRASIL, 2006). 

É necessário que toda essa relação entre serviços de saúde, universidade e 

comunidade se consolide possibilitando a transformação dos modelos de atenção à 

saúde prevista no SUS.  A identificação de necessidades de saúde é viabilizada 

através da reflexão da importância da construção do processo de ensino-

aprendizagem, através de um modelo consistente de articulação entre ensino e 

serviços, porém, não é raro perceber o distanciamento existente entre os mesmos. 

As diferenças de cultura institucional foram destacadas por Henriques (2005), 

que investigou a interlocução entre ensino e serviço de grupos profissionais de 

unidades de saúde, observando dificuldades comuns, tais como:  

“os objetivos acadêmicos estão definidos a priori e não podem 
se afastar da estrutura já estabelecida. Ou, ainda, que não há 
participação do profissional do serviço, a não ser na supervisão 
do estudante, feita em alguns casos de modo assistemático e 
solitário, sem uma discussão ou presença mais efetiva do 
docente. Por outro lado, há críticas à diferença marcante entre 
a lógica da organização dos serviços, muito centrada na 
produtividade de seus procedimentos técnico-operativos, e a 
lógica do trabalho da instituição formadora, muito centrada na 
produção de seus conhecimentos teóricos e metodológicos dos 
campos pedagógicos e núcleos específicos”.  
 

É necessário sensibilizar os atores envolvidos nos cenários de ensino-

aprendizagem, mas também os docentes e gestores da universidade e dos serviços 

de saúde. Os profissionais dos serviços de saúde são co-responsáveis pela 

integração ensino-aprendizagem e neste período da formação são tão importantes 

quanto os docentes, mesmo não tendo, em geral, vínculo com a universidade.  

Isso sugere que as dificuldades encontradas para melhoria dos cenários de 

ensino-aprendizagem traduzem contradições de um sistema educacional ainda 

descoordenado, prejudicando um elo formador entre teoria e prática. Segundo 

Albuquerque (2008, p.359), “os profissionais do serviço devem sentir-se 

responsáveis pela formação dos futuros profissionais, assim como os docentes 

devem considerar-se parte dos serviços de saúde”. Conforme será discutido adiante, 

se houver apoio por parte dos docentes e dos gestores aos preceptores, parte das 

dificuldades fica minimizada. 



As mudanças no processo educacional alteram a interação entre trabalho e 

educação e, como os conflitos existentes nos cenários, principalmente na relação 

docente/profissional, permeiam os objetivos de formação baseados no SUS. 

Um dos focos da mudança curricular na área da saúde é a formação de 

profissionais que tenham visão de atenção à saúde centrada no usuário, através de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde dos mesmos. Nem sempre isso é 

percebido em campo prático, onde a integração entre ensino-serviço se torna 

centrada no procedimento técnico ou é fragmentada. 

Neste sentido, as estratégias utilizadas nos cenários de ensino-aprendizagem 

visam estimular os princípios norteadores do SUS e devem caminhar no sentido da 

prevenção e promoção da saúde, de formação de recursos humanos que atendam a 

essas necessidades, do controle social, de educação em saúde, de integralidade da 

atenção, de intersetorialidade e da equidade passando a ser parte essencial da 

formação de docentes, estudantes e profissionais da saúde. 

Ainda sobre a articulação entre ensino, serviço e comunidade, para Chirelli 

(2002), “o currículo integrado a essa realidade valoriza o espaço de articulação 

como cenário do processo ensino-aprendizagem, devendo o estudante refletir sobre 

sua ação e a realidade em que está inserido, buscando problematizar o seu 

cotidiano, tomando o que tem para ser aprendido como mola propulsora do processo 

de formação, na perspectiva de uma aprendizagem crítica e reflexiva”. 

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de se aprofundar as discussões 

sobre as revisões dos Projetos Políticos Pedagógicos e de práticas educacionais, 

visando ações integradas para o desenvolvimento da atenção básica à saúde nas 

instituições e serviços de saúde, através da qualificação docente e do fortalecimento 

da tríade educação, pesquisa e extensão, que venham a fortalecer a formação 

profissional dos estudantes de enfermagem e que garantam serviços de saúde 

adequados e acessíveis à população. 

 

 

 



1.2.1 O Cenário das unidades de Saúde da Família: Mudanças nas práticas 

A busca por novos modelos de assistência decorre de mudanças sociais e 

políticas, além de novos conhecimentos disponíveis, na tentativa de suprir as 

necessidades de saúde das pessoas. Segundo Urbano (2002, p.144), “as principais 

tendências de transformações educacionais”, estão atreladas a reformulação da 

saúde pelo SUS, que tem como estratégia de operacionalização o PSF, “seguindo a 

desospitalização do processo ensino-aprendizagem [...] e a adoção da 

transdisciplinaridade”. 

Assim, a Estratégia de Saúde da Família é criada como o principal modelo de 

reorientação das ações de saúde, através do PSF implantado em 1994, inspirado 

em concepções do Programa de Agentes Comunitários da Saúde (PACS), de 1991, 

que tinha como finalidade reduzir as taxas de mortalidade infantil e materna, 

principalmente na região Norte e Nordeste.   

O PSF estabelece um modelo de assistência à saúde que visa desenvolver 

ações de proteção e promoção à saúde do indivíduo, da família e da comunidade, 

utilizando o atendimento em unidades locais através do trabalho em equipes. Tem 

como objetivo entre outros: “Promover a família como núcleo básico da abordagem 

no atendimento à saúde da população, em um enfoque comunitário” (BRASIL, 

1994). 

Por isso, a educação em saúde constitui um tema que vem ocupando cada vez 

mais espaço nas discussões e reflexões entre os profissionais de saúde, 

reorientando as práticas de saúde e as relações com o cotidiano, estando ligada à 

saúde pública e a Enfermagem desde a criação da primeira Escola de Enfermagem, 

em 1923, a Escola de Enfermagem do DNSP, porém, sem uma integração 

adequada com a comunidade. 

Desta forma, entende-se como necessária a construção de parcerias nos 

projetos de mudança dos cursos de graduação da área da saúde entre formadores, 

gestores e serviços, além da comunidade, na perspectiva de uma visão ampliada de 

saúde e formação profissional. Para Gonçalves et al. (2009, p.383), “entre as 

principais limitações para a operacionalização da ESF encontram-se fatores como a 



formação inadequada de profissionais e a falta de compreensão dos gestores sobre 

a própria estratégia”. 

A assistência a saúde atualmente vigente no Brasil apesar de ainda preservar 

características do modelo privatista, dirige-se para um modelo que preconize ações 

mais diretas entre profissionais de saúde organizados em equipes e comunidades. 

Ações desse tipo não podem limitar-se ao cuidado de indivíduos, no sentido de 

atendimento ao usuário isolado, mas implica na participação ampla no planejamento 

e avaliação do serviço ofertado.  

O PSF se apresenta como uma nova maneira de trabalhar a saúde, 

reorganizando a prática assistencial a partir da atenção básica em conformidade 

com os princípios do SUS, enfocando a família em seu ambiente físico e social e, 

não somente o indivíduo doente, introduzindo nova visão no processo de 

intervenção em saúde na medida em que não espera a população chegar para ser 

atendida, agindo preventivamente sobre ela (BRASIL, 1997). 

Ainda, deve exercer o papel de porta de entrada para o sistema de assistência, 

ao mesmo tempo em que constitui um nível próprio de atendimento. Nas estimativas 

do Ministério da Saúde, as equipes de PSF, funcionando adequadamente, são 

capazes de resolver 85% dos problemas de saúde em sua comunidade, prestando 

atendimento de bom nível, prevenindo doenças, evitando internações 

desnecessárias e melhorando a qualidade de vida da população. 

A ESF está organizada no espaço geográfico dos municípios, dividida em 

áreas e micro-áreas, em que atuam as equipes multiprofissionais, constituídas 

basicamente por um enfermeiro, um médico, um auxiliar ou técnico de enfermagem 

e de quatro a seis agentes comunitários de saúde (ACS), para uma população 

média de três mil habitantes (BRASIL, 2006). 

No ano de 2010, o país contava com 94% dos seus municípios com equipes de 

Saúde da Família, totalizando uma cobertura populacional de 49%, o que 

corresponde a oitenta e oito milhões de pessoas assistidas pela SF. Mesmo com a 

iniciativa do Ministério da Saúde – O Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde 

da Família (PROESF), a partir de 2003, apresenta baixa cobertura populacional em 

municípios de grande e médio porte, assim, os municípios com mais de quinhentos 



mil habitantes registram cobertura média de 30% da população, enquanto os 

municípios com até vinte mil habitantes alcançam cobertura de 85% (Aguiar, 2011, 

p.122). 

GRÁFICO 1 – Meta e Evolução do nº de Equipes de SF Implantadas no Brasil – 
1994 – Fevereiro/2010 

 
              FONTE: AGUIAR (2011, p.123) 

 

Uma mudança do modelo assistencial dessa natureza trouxe inúmeros 

desafios para os enfermeiros, componente da equipe básica de SF, sendo 

necessário desenvolver atividades curriculares que permitam incorporar uma 

aprendizagem decorrente da compreensão da realidade social, como princípio 

pedagógico, lançando mão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

no contexto da ESF. A reorientação dos modos de cuidar, se beneficia, 

potencialmente, da capacidade dos serviços pensarem e produzirem conhecimento, 

tendo em conta o processo de responsabilização e comunicação entre gestores, 

usuários, profissionais de saúde, formadores e alunos, visando à integralidade da 

atenção em saúde. 

As equipes de SF devem estar capacitadas a uma efetivação integral e 

contínua às famílias em suas áreas, identificando situações de risco, enfrentando os 

determinantes do processo saúde-doença e desenvolvendo ações de educação para 

a melhoria da qualidade de vida da comunidade.  



Assim, a Política Nacional de Atenção Básica atribui ao Ministério da Saúde a 

função de articular, em parceria com o Ministério da Educação, estratégias de 

indução de mudanças curriculares nos cursos de graduação na área da saúde, 

objetivando a formação de profissionais com perfil adequado para atuação, com 

resolubilidade, na Atenção Básica em Saúde. 

Nessa perspectiva, o modelo assistencial da ESF se torna um desafio para o 

enfermeiro, pois deixa de ter um amparo meramente tecnicista e passa a necessitar 

de uma formação que envolva aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. 

Por exemplo, as atribuições específicas do enfermeiro incorporadas no Programa 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), levam o profissional a uma demanda excessiva 

de ações que podem condicioná-lo a deter-se de aspectos mais amplos (como a 

Educação Permanente em Saúde ou a necessidade de integração universidade, 

serviços e comunidade), direcionando suas ações para atividades técnicas e 

burocráticas. 

As ações específicas do enfermeiro contidas no PNAB são descritas da 

seguinte forma: (BRASIL, 2007). 

I - realizar assistência integral às pessoas e famílias na USF e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários. 
II - realizar consultas de enfermagem, solicitar exames 
complementares e prescrever medicações, observadas as 
disposições legais da profissão e conforme os protocolos ou 
outras normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde, os gestores estaduais, os municipais ou os do Distrito 
Federal. 
III - planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS; 
IV - supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação 
permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; 
V - contribuir e participar das atividades de Educação 
Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD; e 
VI - participar do gerenciamento dos insumos necessários para 
o adequado funcionamento da USF. 
 

Tais atribuições contemplam o exposto nas Políticas de Saúde, porém, para 

muitos enfermeiros, torna-se premente (seja pela cobrança de metas pelas 

secretarias de saúde ou, pelo próprio desconhecimento das Políticas Públicas de 

Saúde, como o PNAB ou a PNEPS) identificar ações decorrentes de interesses 

próprios sem secundarizar ações que teriam consequências importantes sobre a 



saúde da população.  O interesse próprio se torna um mecanismo de manutenção 

de sua empregabilidade. 

Da qualidade dos serviços prestados à comunidade decorre o sentido proposto 

pelo programa, podendo existir um significativo distanciamento entre as políticas de 

saúde e a prática assistencial. A proposta de atenção integral direcionada à família e 

a comunidade precisa ser reestruturada através de interesses comuns entre serviços 

e gestores para o enfrentamento de agravos à saúde problemas no desenvolvimento 

das ações. 

 

 

1.3 Integração Docente Assistencial – IDA 

Criada na década de 80 e definida pelo MEC como “união de esforços em 

processo de crescente articulação entre instituições de educação e serviços de 

saúde, adequados às reais necessidades da população, à produção de 

conhecimento e à formação de recursos humanos necessários em um determinado 

contexto da prática de serviços de saúde e ensino” (BRASIL, 1981).  

Embasava-se em um novo processo de ensino-aprendizagem, que reforçava a 

necessidade de articulação entre ensino-saúde, com o intuito de promover a real 

integração entre instituições formadoras de recursos humanos e serviços de saúde 

que atendem à população e, não apenas o uso eventual dos serviços de saúde 

pelas instituições formadoras, tendo influência da sociedade e assegurando a 

participação do enfermeiro no desenvolvimento do aluno em estágio.  

Assim, Marsiglia (1995, p.17), destaca que “não se defendia a existência de 

serviços próprios das universidades ou serviços de extensão universitária, onde a 

integração com o ensino deveria ser realizada nos serviços públicos, serviços esses, 

que estariam passando por transformações exigidas pelas propostas de constituição 

do SUS”. 

O trabalho integrado é evidenciado por Gisi (1998, p.53) através da seguinte 

afirmação: “a integração com os profissionais do serviço de enfermagem constitui-se 

em um importante mecanismo para aproximação do ensino com o processo de 



trabalho, pois facilita a inter-relação entre alunos e docentes com toda a equipe de 

saúde”. 

A IDA tinha como prioridades o desenvolvimento dos serviços básicos de 

saúde, na tentativa de ampliar a cobertura da atenção básica, a criação de Distritos 

Docentes Assistenciais e grupos gestores dos programas de IDA com 

representantes de todas as instituições envolvidas, porém, pode-se observar 

práticas voltadas ao cenário hospitalar sendo aplicadas sem a preocupação de 

adequá-las ao ensino na rede básica. 

Segundo Marsiglia (1995, p.33), “os projetos de integração docente-assistencial 

haviam cumprido papel importante na aproximação de segmentos da universidade 

(medicina preventiva, saúde pública e pediatria em especial) aos serviços de saúde. 

A rede de serviços, naquela altura, ainda era limitada e as novas propostas de 

organização do sistema de saúde começavam a se esboçar com base nos princípios 

que depois vieram a reger o SUS”. Dentre esses princípios ficam evidenciados o da 

regionalização, garantida pelos Distritos Docentes Assistenciais (definidos por 

critérios demográficos e epidemiológicos), a participação da comunidade e a 

integração entre os próprios serviços. 

Ainda, incentivava-se a relação baseada na coordenação interinstitucional, ou 

seja, a instituição formadora e o serviço de saúde tinham a mesma responsabilidade 

sobre um Distrito Docente Assistencial, assumindo funções próprias a cada uma e 

integrando conhecimentos comuns, porém o que se viu foi uma iniciativa de 

desenvolvimento dos projetos voltada para a universidade. Nesse sentido, emergia a 

preocupação de que os compromissos com os serviços mascarassem as funções 

acadêmicas de alunos e professores. 

Apesar de ter contribuído para o direcionamento de princípios do SUS, não 

houve uma integração tão adequada entre universidade e serviços. Segundo 

Feuerwerker (1998, p.58), “as universidades saiam para fazer coisas que achavam 

importantes sem levar muito em conta os interesses e necessidades dos serviços e 

da população, os serviços eram considerados mais como cenários que como 

parceiros”.   



Ao ler os dizeres da autora, a realidade em que me encontro inserido 

relacionando à preceptoria me veio à tona e me questiono: seriam tais definições 

aplicadas aos dias atuais? 

Ainda, a participação da comunidade se deu de forma passiva, não sendo 

recrutada para o desenvolvimento de projetos, onde deveria ser co-responsável pelo 

projeto e estar ativamente inserida nas ações desenvolvidas. Percebe-se atualmente 

que a comunidade é tratada como beneficiária do processo de saúde e não como 

fator integrante de ações na formação de profissionais. 

Também, o tipo de assistência prestado na época, focado em problemas 

prioritários de saúde e ações curativistas, não envolvendo equipes multiprofissionais, 

distanciavam a estratégia em ABS, pois a formação oferecida pelos 

estabelecimentos hospitalares se constituía mais adequada à época, resultando em 

processos pouco valorizados pelas instituições de ensino na rede básica, fazendo 

com que essas se desdobrassem em programas próprios de extensão contribuindo 

para a maior desfragmentação dos princípios da Rede IDA, além de não 

favorecerem alterações na estrutura curricular das faculdades. 

Dentre os programas de extensão criados podemos citar os “Centros de 

Saúde-Escola”, algo que também não se inseria de maneira adequada no cenário 

proposto ao da rede pública. 

Assim, ante as dificuldades de prática e inter-relacionamento, várias parcerias 

da Rede IDA foram sendo desfeitas ou simplesmente deixando de realizar suas 

atividades segundo seus propósitos, voltando novamente ao trabalho isolado dos 

cenários descritos, ocasionando sua sucessão pelo Programa UNI. 

A Rede IDA contribuiu para o desenvolvimento e a caracterização da formação 

de recursos humanos na saúde, porém, não conseguiu introduzir mudanças mais 

profundas, principalmente quando relacionado à integração dos diversos atores, 

apontando para a necessidade de reformulações dessa prática. 

 

 

 



1.3.1 Projetos UNI 

 Denominado “Uma Nova Iniciativa na Educação dos Profissionais de Saúde: 

União com a Comunidade (UNI), criado na década de noventa, por iniciativa da 

Fundação W. K. Kellogg, o objetivo do programa enfoca a criação e a disseminação 

de um novo modelo de assistência o qual atenderia melhor às necessidades das 

comunidades.  

A orientação do programa era dada através da integração entre o treinamento 

de profissionais, o gerenciamento dos serviços e a participação da comunidade, de 

uma forma mais explícita, com o intuito de reorientar a formação profissional, 

fortalecer a construção de Serviços Locais de Saúde (SILOS) e promover o 

desenvolvimento comunitário em saúde. 

FIGURA 2 - Componentes dos projetos UNI 

 
        FONTE: ALMEIDA (1999, p. 68) 

 

Os recursos recebidos para o desenvolvimento do projeto eram provenientes 

da Fundação Kellogg e as contrapartidas dos demais participantes: Universidades, 

Prefeituras Municipais e Secretarias Estaduais de Saúde. 

Segundo Feuerwerker (2002, p.238), uma estratégia importante do Projeto UNI 

“foi criar espaços de debate, reunindo atores que não se costumava encontrar, para 

aprofundar a discussão e construir uma compreensão mais profunda acerca dos 

principais desafios para a construção do SUS e para a formação de profissionais de 

saúde”. Isto vai em direção aos princípios do SUS, particularmente, o controle social 

e a equidade. 



Outro diferencial do Projeto UNI, foi que o mesmo envolvia todos os 

departamentos dos ciclos básicos e clínicos de disciplinas, diferentemente da Rede 

IDA, que abordava em geral medicina preventiva, pediatria, enfermagem comunitária 

ou odontologia social. Essa iniciativa do UNI favorecia a formação do profissional 

generalista com enfoque interdisciplinar e multiprofissional. 

Remetendo à preceptoria e ao desenvolvimento de minha pesquisa, destaco 

como dois de seus principais objetivos, dentre outros: 

I - Apoiar modelos de Integração Docente Assistencial no 
âmbito do Sistema Local de Saúde, baseados no trabalho 
interdisciplinar e multiprofissional e na inovação de métodos 
pedagógicos;  
II - Promover o aprimoramento e a reorientação da formação 
profissional dos graduandos na área de saúde, adequando-os 
à futura prática profissional e às necessidades de saúde da 
Comunidade. 
 

Destacando esses objetivos do Projeto UNI, percebo que os mesmo se 

articulam com uma essência muito próxima da discussão que trago da preceptoria 

como ferramenta didático-pedagógica nos dias atuais, sua relação entre 

universidade e serviços de saúde e sua contribuição para a formação dos futuros 

profissionais da rede básica de saúde. 

Mudanças foram sentidas na pesquisa de MACHADO (1997, p.149), quando o 

mesmo infere:  

“além das mudanças materiais ocorridas, é importante 
constatar, que o projeto impregnou pessoas e instituições com 
o ideário e os propósitos UNI, contribuindo fortemente à 
sustentabilidade do processo de construção de um novo 
paradigma de formação e capacitação de recursos humanos 
em saúde (...) mais ainda, permitiu que os limites e a 
profundidade da reforma se ampliassem, incorporando-lhe os 
princípios da interdisciplinaridade, da multiprofissionalidade, do 
auto-cuidado e da presença significativa de docentes e alunos 
junto ao espaço comunitário. Também impôs a necessidade de 
busca de novos espaços e métodos pedagógicos, mais 
apropriados à dimensão e ao alcance do trabalho profissional 
pretendido aos futuros egressos”. 
 

Apesar dos projetos da Rede IDA e do Programa UNI serem entendidos como 

uma continuidade e um marco inicial para a adequação da formação profissional 

para a rede básica, através da formação de recursos humanos nos quais 

perpetuavam os princípios do SUS e várias necessidades de reformulações das 



práticas educacionais, várias mudanças foram percebidas entre um projeto e outro, 

dentre elas a maior aproximação com o campo prático da saúde pública e a inserção 

da comunidade no processo e para o processo de ensino no Programa UNI, o 

desenvolvimento de novos instrumentos pedagógicos e a formação voltada para o 

atendimento das necessidades da saúde do usuário. 

Assim, uma idéia central do Programa UNI era que os profissionais de saúde, 

deveriam estar preparados para prestarem assistência em qualquer nível do sistema 

de saúde, havendo a necessidade de superação do modelo hospitalocêntrico 

presente na Rede IDA. Isso garantiu um desinteresse de grande parte dos 

professores, pela distância das práticas hospitalares e o preconceito quanto à 

qualificação dos serviços da rede básica. Preconizava ainda que o aluno deveria ter 

sua formação embasada em três aspectos: diversificação dos locais de 

ensino/aprendizagem, treinamento em serviço e aprendizagem em equipes 

multiprofissionais (FEUERWERKER, 2002, p.60) 

Isso ajuda a evidenciar a diferença entre um programa e outro, assim, a Rede 

IDA se dá em um momento que antecede a mudança de paradigmas da saúde, 

enquanto o UNI se encontra em um momento em que o SUS se encontrava em um 

processo de implantação na esfera nacional. 

Para Marsiglia (1995, p.40), “do ponto de vista acadêmico, o Programa UNI 

pressupõe que os professores dediquem parte importante de seu trabalho ao ensino 

da assistência primária e pesquisas de comunidade, que os estágios de alunos na 

comunidade sejam obrigatórios, as disciplinas tenham como denominador comum a 

epidemiologia, o trabalho multiprofissional e o ensino-aprendizagem se faça nos 

serviços”. 

Uma política para a formação profissional nos atuais tipos de assistência à 

saúde pelo Governo Federal, O PET-Saúde vem ainda fortalecer uma prática 

acadêmica que objetiva interligar a universidade, em suas atividades de ensino, 

pesquisa, serviço e extensão, com demandas da sociedade. 

O objetivo do programa é a integração ensino-serviço, através da interação 

ativa dos estudantes e docentes com os profissionais do serviço e a população, 

visando à reorientação da formação profissional, assegurando uma abordagem 



integral do processo saúde-doença com ênfase na Atenção Básica, promovendo 

transformações na prestação de serviços à população.  

Mudanças profundas que implicam a transformação de concepções de todo 

esse processo tornam-se evidentes, sendo percebidas nos dias atuais, apontando 

no sentido da manutenção estreita de integração entre universidade, serviço de 

saúde e comunidade, adequando profissionais de saúde e a atenção prestada à 

saúde da população. É necessária uma reflexão crítica e profunda dos programas 

disponibilizados pelo Governo Federal e de instrumentos pedagógicos que possam 

se aproximar ao máximo dessas premissas. 

 

2. ENSINO-APRENDIZAGEM DA ENFERMAGEM EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

2.1 A importância dos Estágios Curriculares Supervisionados 

A universidade se caracteriza por um espaço de produção de conhecimento, 

promovendo o avanço do fazer e do saber fazer. Os componentes curriculares, as 

metodologias e práticas de ensino e os Estágios Curriculares Supervisionados tem 

grande responsabilidade perante estes objetivos.  

Para tanto os ECS são reconhecidos por Lanthier (1983, p. 15), “como 

atividades de aprimoramento para a preparação e o desenvolvimento de 

competências do futuro profissional de enfermagem”. Assim, dada essa importância, 

cada vez mais os ECS foram se expandindo nas grades curriculares dos Cursos de 

Enfermagem. 

O currículo mínimo regulamentado pelo Parecer n.º 271/62, que na época 

estabelecia a carga horária total do curso em 2.430 (duas mil quatrocentos e trinta) 

horas/aula, determinava que a prática não devesse ultrapassar um décimo da carga 

horária total. 

Posteriormente, a Resolução n.º 4/72 trouxe melhoria significativa, aumentando 

sua carga horária. Foi determinado que os ECS desenvolvidos em vários cenários 

de atuação do enfermeiro, não poderiam ter uma carga horária inferior a 1/3 (um 

terço) da carga horária do ciclo profissionalizante do currículo, acontecendo ao longo 

do período de formação (LANTHIER, 1983, p.16).  



A Legislação Federal que normatiza a realização dos ECS começou a vigorar 

em 07/12/77, através da Lei n.º 6.494/77, que legisla sobre os estágios de alunos de 

ensino superior e de ensino médio profissionalizante. Esta Lei foi regulamentada 

pelo Decreto n.º 87.497/82 de 18/08/82 e surgiu pela necessidade garantir ao aluno 

que o estágio seria um momento de experiência prática para sua aprendizagem, 

coibindo a utilização do mesmo como força desvalorizada de trabalho, estando sob 

responsabilidade da instituição de ensino. 

Os ECS são componentes curriculares obrigatórios, cujo processo de ensino-

aprendizagem fundamenta-se na experiência prática do exercício profissional, e é 

definido nos termos do artigo 2º do Decreto n.º 87.497/82, como: 

 “atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações 
reais de vida e trabalho, realizadas em organizações de direito 
público ou privado sob a responsabilidade e coordenação da 
instituição de ensino”.  
 

Em seu artigo 1º parágrafo 2º a mesma Lei diz:  

“os estágios devem propiciar a complementação do ensino e 
da aprendizagem a serem planejados, executados, 
acompanhados e avaliados em conformidade com os 
currículos, programas e calendários escolares, a fim de se 
constituírem em instrumentos de integração, em termos de 
treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico cultural, 
científico e de treinamento humano” (SANTOS, 1997, p. 224). 
 

E em seu artigo 3º como: 

“procedimento didático-pedagógico de competência da 
instituição de ensino, a quem cabem a decisão sobre a matéria 
e dele participam pessoas jurídicas de direito público e privado, 
oferecendo oportunidades a campos de estágio, outras formas 
de ajuda e colaborando no processo educativo” (SANTOS, 
1997, p. 225). 
 

O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, dispõe sobre indicativos para a realização de ECS de 

Enfermagem de graduação e do nível técnico da educação profissional, através da 

Resolução COFEN n.º 299/2005 em seu artigo 3º, resolve que: “compete única e 

exclusivamente às instituições de ensino a celebração de convênios com as 

instituições de saúde cedentes do campo de estágio”.  



Dessa forma fica caracterizado o ECS como um momento de união entre teoria 

e prática que deve ocorrer em diversos cenários sob a responsabilidade da 

instituição de ensino que tem por obrigação a celebração de convênios e a definição 

curricular para uma contribuição adequada da formação profissional do aluno. “É 

importante citar ainda que as universidades não conseguem por si só tornar o 

ambiente de estágio adequado às práticas educacionais necessárias à realidade, 

necessitando novos cenários de ensino-aprendizagem como os serviços de Saúde 

do SUS e ambientes comunitários” (Feuerwerker, 2002, p.238). Dessa forma o setor 

da saúde deve contribuir com as instituições de ensino no sentido de vincular o 

mundo do trabalho à vivência do ensino. 

O ECS, segundo Buriolla (1995, p.176), "é o locus onde a identidade 

profissional do aluno é gerada, construída e referida; volta-se para o 

desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser 

planejado gradativamente e sistematicamente." O estágio é essencial à formação do 

aluno, propiciando reflexão sobre a ação profissional e visão crítica da dinâmica das 

relações existentes nos serviços de saúde, bem como sua inserção na comunidade. 

A compreensão de estágio para Piconez (2001, p.39) se dá através do 

“momento que o aluno tem para vivenciar o mundo do trabalho, contribuindo com 

novas dimensões no processo de formação da sua consciência política e social, 

integrando teoria e prática”. O ECS possibilita ao aluno vivenciar experiências e 

desenvolver o relacionamento interpessoal, proporcionando interações com 

professores, o ambiente prático e outros profissionais, desenvolvendo habilidades 

técnicas e aprimorando conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

O estágio é um momento onde o aluno pode fazer uma auto-avaliação de sua 

fundamentação teórica, em relação aos conhecimentos adquiridos, relacionando-os 

à prática agora vivenciada, refletindo sobre a aplicação da teoria à prática no sentido 

de exercer a assistência em diversas áreas. 

Assim, na pesquisa de Silva (2005) o estágio fica entendido como “um 

momento onde deve ser evitada a dicotomia entre teoria e prática, ou seja, deve-se 

evitar pensar no estágio como um momento de prática e nos outros períodos do 

curso como um momento apenas de teoria, pois ambos se articulam na busca por 

uma educação integral”. 



Para o curso de Enfermagem, com o Parecer n.º 314/94 do CFE, que ao ser 

aprovado pelo Ministério da Educação, constituiu as Portarias n.º 1.721/94 e n.º 

001/96, que reformulou o currículo mínimo, ficando destinadas ao ECS quinhentas 

horas/aula, buscando ainda, superar a divisão entre ciclo básico e ciclo 

profissionalizante além de, preconizar a união entre estabelecimento de ensino e 

profissionais da saúde. 

A Portaria n.º 1.721/94 em seu parágrafo 2°, do artigo 4°, assegura a 

participação do enfermeiro, que trabalha nas instituições de saúde nas quais se 

desenvolvem os estágios, na elaboração da programação e no processo de 

supervisão e avaliação do aluno em ECS obrigatório. Esta orientação visa diminuir o 

distanciamento entre a academia e os serviços; visa envolver estes últimos na 

formação dos enfermeiros, na qual a prática curricular se configura como: 

“(...) responsabilidade do ensino e supervisão do professor 
havendo frágeis elos com os serviços profissionais do campo 
assistencial, oportunidade essa que modela o futuro 
profissional com perfil teórico, sem chegar a compreender e 
transformar a prática profissional” (MENDES, 1996). 
 

Esse aspecto fica também enfatizado na Resolução COFEN n.º 299/2005, em 

seu artigo 4º, onde se lê: “o planejamento, a execução, a supervisão, e a avaliação 

das atividades do ECS deverão ser levadas a efeito sob a responsabilidade da 

instituição de ensino, com a co-participação do enfermeiro da área cedente de 

campo de estágio”. 

Isso concretiza a importância do trabalho conjunto dos profissionais do serviço 

com a universidade, para a construção de um ambiente de ensino-aprendizagem 

efetivo. 

Ainda reforçado em seu artigo 5º, tal resolução estipula: “o ECS deverá ser 

realizado sob supervisão do enfermeiro e em unidades que tenham condições de 

proporcionar experiência prática em sua linha de formação, devendo o estudante 

para este fim, estar apto ao estágio”.  

Porém no mesmo artigo, em seu parágrafo único a mesma resolução define: “é 

vedado ao enfermeiro, estando em serviço na instituição em que se realiza o estágio 

supervisionado, exercer, ao mesmo tempo, as funções para as quais estiver 

designado naquele serviço e a de supervisor de estágios”. 



Dessa forma, percebe-se uma preocupante lacuna, entre ensino e serviço 

quando fica definido o trabalho em campo prático pelos enfermeiros assistenciais 

apenas em momentos onde os mesmos não estiverem em suas atividades normais 

e deverão com isso inserir-se em momentos de atividades de outros profissionais. 

Isso descaracteriza o papel da preceptoria e, caracteriza o papel do docente em 

campo prático, além de ir contra as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

O documento das DCN reitera o desejo de integração ensino e serviço quando 

diz: “na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno pelo 

professor em ECS, será assegurada efetiva participação dos enfermeiros do serviço 

de saúde no espaço onde se desenvolve o referido estágio” (CARVALHO, 2008, 

p.99). 

Segundo a Resolução do CNE/CES Nº 3, 07/11/2011, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, contempla em seu 

artigo 7º que: 

 “o ECS na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos 
teóricos e práticos desenvolvidos ao longo de sua formação, 
ficam os cursos obrigados a incluir no currículo o estágio 
supervisionado em hospitais gerais e especializados, 
ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidades 
nos dois últimos semestres do Curso de Graduação em 
Enfermagem”.  
 

Ainda no parágrafo único, do artigo 7º da mesma Resolução, acrescenta sobre 

a carga horária mínima do ECS: “deverá totalizar 20% (vinte por cento) da carga 

horária total do Curso de Graduação em Enfermagem proposto”. 

Nota-se que a expansão da carga horária e a busca por modelos curriculares 

mais efetivos nos estágios dos Cursos de Enfermagem é uma constante 

necessidade para adequação do processo ensino-aprendizagem, através de práticas 

profissionais que aproximam o aluno da realidade para um melhor desenvolvimento 

não apenas do processo educativo mas da melhoria da assistência profissional e da 

expansão dos modelos de assistência à saúde prestados a comunidade.  

Diversos programas, onde se enquadra a preceptoria, como a Rede IDA, o 

Programa UNI e, mais recentemente o PET-SAÚDE, incluídos no ECS, vem sendo 



utilizados como medidas de adequar e estimular a formação de profissionais que 

atendam essa atual diversidade na área da saúde. 

Segundo Bousso (2000, p.220), “o processo de ensino-aprendizagem no ECS 

exige o envolvimento de três personagens principais: o aluno, o docente e o 

enfermeiro do campo”. A cada um dos personagens, compete um papel específico, 

tento em concordância com a autora sintetizar suas ações principais: 

 Ao aluno, cabe participar ativamente do processo de transição do ser 

estudante para o ser profissional, sendo considerado como um enfermeiro 

iniciante, executando as ações que competem ao enfermeiro no campo da 

prática onde está alocado.  

 Ao docente, cabe fornecer suporte para garantir a qualificação do 

aprendizado do aluno, acompanhando e avaliando o desenvolvimento do 

mesmo, bem como sua inserção nos processos investigatórios. Ministra 

aulas, coordena seminários, planeja as atividades a serem desenvolvidas 

juntamente com o aluno e o enfermeiro de campo, estimula a autonomia do 

aluno no contexto de trabalho, realiza supervisão do trabalho discente, e 

orienta o desenvolvimento da monografia.  

 Ao enfermeiro, cabe participar ativamente deste processo no campo de 

prática, acompanhando e avaliando, junto com o docente, o desenvolvimento 

do aluno, bem como facilitando e intermediando a integração do aluno ao 

serviço e à equipe de saúde. 

Para uma adequada integração do cenário de ensino e do processo de 

aprendizagem, com efetiva organização curricular e em atendimento as mudanças 

sociais e políticas e o desenvolvimento de novas práticas educacionais, que reflitam 

além de desenvolvimento técnico, o desenvolvimento ético, crítico e reflexivo, é 

importante a inserção de um quarto elemento nessa construção de um ambiente de 

ECS adequado: a comunidade: que deve envolver-se ativamente através de 

interações com as organizações do serviço de saúde e da universidade, buscando 

uma contribuição mais efetiva para a identificação de seus interesses e 

necessidades. 



Não se pode descartar a comunidade como um fator contributivo para a 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados à mesma, nem como no 

desenvolvimento de mudanças curriculares ou práticas pedagógicas dos modelos 

acadêmicos mais adequados. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) traz em seu parágrafo 

1°, do artigo 1°: “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social”. 

Tal artigo não muda a realidade, porém com uma comunidade mais ativa e 

atenta aos benefícios que podem receber de toda essa integração, fica mais próxima 

a concretização de um ideal comum. O estreitamento de laços entre a universidade, 

serviços e a comunidade gera benefícios aos moradores e aos próprios 

profissionais, além de restabelecer a relação de respeito e confiança entre os 

serviços e promover sua valorização junto à sociedade.  

Segundo Almeida (1999, p.141), “o estabelecimento de relações 

horizontalizadas entre universidades, serviços de saúde e comunidades objetiva 

criar espaços reais de troca, interlocução e transformação mútua. A parceria envolve 

mudanças nas posturas e nos valores existentes nos três componentes como, por 

exemplo, a ruptura das barreiras de comunicação, do isolamento entre as 

instituições e sua aproximação da realidade social”. Assim fica caracterizado o ECS 

como um importante espaço para a construção de novas relações entre esses 

cenários. 

É importante destacar que o aluno fica sujeito a influências de todos os 

integrantes do cenário quando inserido em campo prático, sendo que cada aluno 

pode assimilar uma situação vivida no ECS de uma forma diferente um do outro. 

Cabe ainda ressaltar que nem todos os alunos passam pela mesma experiência, 

lidando com locais ou pessoas diferentes. 

Para Ângelo (1994, p.112), “as perspectivas que o aluno desenvolve de si 

mesmo, dos outros e da enfermagem surgem nas interações que se estabelecem no 

campo da prática”. 

Assim, o enfermeiro assistencial influencia na aprendizagem do aluno, pois é o 

profissional que passa a maior parte do tempo em campo prático com o mesmo, 



influenciando-o na maneira de agir e no desenvolvimento de suas habilidades; o 

professor influencia diferentemente através de suas concepções e práticas 

pedagógicas levando a mudanças na maneira de pensar voltados a uma 

necessidade crítica e reflexiva e, o ambiente e a comunidade a que esta inserido, 

influencia na visão da realidade. 

A importância do ECS não se resume à integração do aluno ao mercado de 

trabalho ou ao aprimoramento de suas habilidades no âmbito profissional. Trata-se 

também de um aspecto relevante na formação da pessoa. Segundo Ângelo (1994, 

p.113) “a ordem atual reside em mudar o foco de ensino, do treinamento para a 

educação, da técnica para a compreensão, do conteúdo estrito para a tomada de 

consciência crítica”.  

Esse inter-relacionamento e a interação entre essas influências tornam-se 

essenciais para a formação do aluno e estabelecem de maneira mais eficaz o 

processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, evidencia-se a necessidade da 

integração de todos os atores citados para o ECS ser desenvolvido de maneira a 

possibilitar experiências vastas e o desenvolvimento técnico e humano do aluno. 

Tornando-se os ECS um processo imprescindível para a formação profissional, 

a importância de um melhor entendimento do exercício da preceptoria e da figura do 

preceptor torna-se fundamental já que a integração entre enfermeiro e ensino fica 

cada vez mais evidente. Nesse sentido, adoto os dizeres de Carvalho (2008, p.99) 

para inferir a importância de que “(re) conhecer o papel do preceptor como mediador 

de um processo de ensino-aprendizagem, significa retirá-lo do silêncio que o cerca 

para colocá-lo no espaço das inter-relações entre estudantes, professores, 

clientes/usuários, gestores e demais membros da equipe de saúde”.  

 

2.2 A Preceptoria no desenvolvimento da formação profissional em saúde 

A palavra formação é uma palavra cujas raízes se encontram na Idade Média 

quando é utilizada para referir-se à aparência ou contorno das coisas a ela 

associada, sendo um dos conceitos fundamentais para as ciências humanas. “O 

sentido de forma ao ser destacado no termo formação – forma + ação, possibilitou 

relacioná-la a algo próprio da constituição humana, àquilo que surge como um 



processo interno ao ser e permanece em evolução e aperfeiçoamento contínuos. 

Não se trata de adquirir algo qualitativamente novo, mas de buscar um saber-se 

vivenciando ou dirigindo-se a algo em movimento que se projeta no espaço e no 

tempo em contínuo devir” (SILVA, 2011, p.27). 

Em uma ação educativa, nem sempre se quer apenas transmitir determinados 

conhecimentos ou produzir modificações naquilo que ali está o que se pretender 

alcançar são transformações que podem ir além do querer saber, ou seja, 

transformações do ser. 

Dessa forma tal definição vem a contribuir com a evolução da educação em 

Enfermagem, que se encontra em constante (trans) formação, em decorrência das 

mudanças nas políticas públicas ou as necessidades de criação de novos 

programas e métodos educacionais. 

Ao considerar a formação como uma ação em constante mudança, Silva (2011, 

p.27), observa, “fazer-se indispensável, o desenvolvimento de estudos, a 

contribuição da pesquisa e a consciência do papel político que, de maneira visível ou 

não, delimita as diretrizes que balizam as ações que se propõem como formadoras”. 

Dessa forma, é primordial para a evolução da profissão, conviver e projetar-se nas 

mudanças. 

A criação da Rede IDA pode ser destacada pela formulação de novas 

estratégias, através da aproximação de segmentos diferentes, que apesar de não ter 

tido tanto sucesso, significaram a iniciativa para que a rede fosse sucedida pelo 

Projeto UNI, o qual gerou melhores expectativas e, posteriormente fundidas na Rede 

UNIDA.  

A Rede UNIDA foi constituída como, segundo Costa et al. (2000), “um espaço 

de troca e divulgação de experiências de articulação entre universidades, 

instituições de ensino e pesquisa, serviços, comunidade, constituída por projetos, 

instituições e pessoas interessadas em promover mudanças no modelo de atenção, 

no modelo de ensino em saúde e nas formas de participação social, coerentes com 

os princípios do SUS”.  Caracteriza a preocupação com a qualificação de Recursos 

Humanos para a Saúde. Considerando a necessidade de articulação entre todos os 



segmentos inseridos na mesma o papel do preceptor emerge como um elo entre a 

universidade, serviços e comunidade. 

A preceptoria constitui um programa institucional de suporte acadêmico para os 

alunos do curso de graduação, em que o ensino se dá por profissionais da saúde em 

seu ambiente de prática. Segundo Carvalho (2008, p.99), “é no contexto da 

implantação dos ECS que surge a figura do preceptor nos cursos de graduação em 

enfermagem [...] passando a ser o mediador direto do aprendizado”. 

Além de seus conhecimentos técnicos o preceptor deve desenvolver funções 

educacionais. Segundo Edwards (2002), “A execução de ambas as funções 

(assistenciais e educacionais), só podem e só tem lugar, na formação profissional, 

se ocorrerem conjuntamente, definindo a função de preceptor”.  

A função de preceptor segundo a Portaria n.º 1.111 de 07/07/2005, que fixa 

normas para a implementação e a execução do Programa de Bolsas para a 

Educação pelo Trabalho, o PET-Saúde, é definida como:  

“função de supervisão docente-assistencial por área específica 
de atuação ou de especialidade profissional, dirigida aos 
profissionais de saúde com curso de graduação e mínimo de 
três anos de experiência em área de aperfeiçoamento ou 
especialidade ou titulação acadêmica de especialização ou de 
residência, que exerçam atividade de organização do processo 
de aprendizagem especializado e de orientação técnica aos 
profissionais ou estudantes, respectivamente em 
aperfeiçoamento ou especialização ou em estágio ou vivência 
de graduação ou de extensão”. 
 

Ao consultar essa portaria fica claro que existem critérios que definem a 

identidade do preceptor, principalmente quando falamos de tempo de experiência e 

titulação acadêmica, onde devem ser respeitados determinados critérios para a 

concretização do sujeito preceptor, o que reitera a idéia de que tais termos não 

devem ser usados, simplesmente, como sinônimo de alguém experiente que tem por 

função passar conhecimentos. 

Para Silva (2008, p.463), “o processo de preceptorar, não deve ser uma 

preparação meramente técnica, especializada, cabendo investir na construção de 

uma formação educacional sólida e eticamente fundamentada”. 



Assim, a preceptoria permite aos alunos uma aproximação do cenário prático, 

das tomadas de decisões e das iniciativas inerentes ao desempenho da profissão 

num dado ambiente e ajuda a superar dificuldades eventuais ou permanentes, 

caracterizadas em cada aluno. O preceptor deve ter a capacidade de apoiar e guiar 

o aluno para que neste haja transformação.  

Para Botti (2010, p.136), “educar não é uma tarefa simples e exige 

conhecimento, capacidade crítica, reflexiva, preparo didático-pedagógico, além da 

consideração de que é um processo dinâmico, onde merece relevo a história de 

vida, a visão de mundo, além da necessidade de empenho e integração dos 

envolvidos”. Cabe aos enfermeiros preceptores, que atuam no ensino, supervisão e 

avaliação dos discentes de enfermagem, refletir sobre o que estão sendo e o que 

poderiam vir a ser, em como controlam esse processo dinâmico e como lidam com 

formação humanística do aluno. 

Essa visão faz refletir sobre a dimensão real do ser educador, que nasce da 

capacidade de pensar na educação voltada para o desenvolvimento das 

potencialidades, da formação integral da personalidade, da conscientização da 

formação de cidadãos, para o progresso e desenvolvimento da sociedade (ALVES, 

1991, p.56). 

É importante salientar que ser preceptor não é somente ter a disponibilidade de 

receber os discentes e tentar transmitir todo o conteúdo teórico e prático do 

profissional, mas saber envolver e acolher este aluno tornando-o seguro de suas 

atitudes e estimulado-o a aprender. Segundo Feuerwerker (2002, p.25), “a melhor 

maneira de aprender é sendo sujeito da aprendizagem e não receptor de 

informações”, assim diversas competências começam a ser cobradas do preceptor, 

pois não lhe cabe somente a transmissão de conhecimentos, mas a necessidade do 

saber formar. 

Segundo Botti (2011, p.79), “o preceptor assume vários papéis no processo de 

formação dos discentes, sendo eles: o de mostrar o caminho, servir como guia, 

estimular o raciocínio clínico e a postura ativa do discente, planejar, controlar o 

processo de aprendizagem, analisar o desempenho, aconselhar, moderar a 

discussão de casos, observar o aluno executando suas atividades, atuar na 

formação moral, entre outros, no entanto, o preceptor tem a função primordial de 



educador”. A questão é, estariam nossos preceptores aptos a assumirem tantas 

funções? 

Assim, a preceptoria assume fundamental importância na formação de novos 

profissionais, dadas suas inúmeras funções no ambiente de trabalho, muitas vezes 

complexos, onde os modelos assistenciais e a dinâmica pedagógica estão sempre 

em mudança e exige adaptações por parte dos preceptores, a qual não é uma 

necessidade simples quando somadas suas atribuições assistenciais. 

Torna-se necessário analisar o conhecimento didático pedagógico dos 

enfermeiros preceptores, mas também analisar sua prática, ou seja, o processo de 

como se dá a preceptoria, os principais problemas encontrados, o ambiente e as 

condições de trabalho onde a preceptoria é realizada e, por fim, o apoio que os 

preceptores recebem para o desenvolvimento de preceptoria. 

O enfermeiro deve “exercitar o desenvolvimento do raciocínio e da crítica 

(transformação), tornando-se sujeito integrante e participante da sua formação; 

nesse contexto, o preceptor assume um papel mediador, sendo o cerne do ensino 

transferido da compreensão intelectual para a prática, do lógico para o psicológico, e 

dos conteúdos para os processos” (SILVA, 2011; BOTTI, 2010). 

Acompanhar de perto a prática pedagógica e profissional dos enfermeiros 

preceptores ajuda a conhecer de maneira sistemática seu ambiente e as condições 

de trabalho, bem como os problemas, desafios com que se deparavam e conquistas 

que vêm empreendendo no complexo equilíbrio entre o cuidar e o formar, 

simultaneamente.  

O ensino pode orientar o desenvolvimento de capacidades intelectuais, 

habilidades profissionais, de interação pessoal e atitudes diversificadas, 

indispensáveis ao exercício profissional de enfermeiros segundo a perspectiva da 

cidadania, englobando o cenário da universidade, do serviço de saúde e da 

comunidade.  

Assim, sobre a necessidade de capacitação e da retirada da atividade da 

informalidade, encontro respaldo nos dizeres de Missaka e Ribeiro (2009), que 

destacam: “o preceptor tem papel importante neste momento da formação porque 

realiza uma atividade de ensino, mas que como tal não é considerada. Não existe 



capacitação específica para relação com o aluno que aí se constrói, nem 

compromisso formal com a formação”. 

O investimento em qualificação dos preceptores, para Berardinelli (2003, p.12) 

tem que estar associado a condições de trabalho adequadas, pois “melhor será a 

formação e a qualificação do discente, favorecendo sua atuação junto ao cliente e à 

família, aos demais membros das equipes, à sociedade e ainda sua inserção 

competente e comprometida no mercado de trabalho”. 

Em condições adequadas, pode acontecer valiosa troca de experiências 

através do convívio com os alunos, inclusive de diferentes carreiras, gerando 

estímulo para o aprimoramento dos estudos e pesquisas. É uma via de mão dupla, 

de mútuo enriquecimento e aprendizagem.  

O preceptor tem grande influência sobre esses alunos, tanto em situações 

positivas quanto em situações de conflito, o que, dependendo de como o preceptor 

se manifesta diante de tais situações poderá influenciar o discente positiva ou 

negativamente. As condições de trabalho, no entanto, são muito variáveis, podendo 

gerar dificuldades potencialmente evitáveis, conforme discutirei adiante. 

É fato que os preceptores trazem os discentes para a realidade prática e 

quanto mais adequada forem as condições para o desenvolvimento da preceptoria, 

melhor será a formação profissional dos discentes e menos conflitos existirão no 

ambiente prático, o que poderá ter menos influências negativas para a formação dos 

discentes. 

Nesse ambiente, o discente observa e apóia os preceptores, tomando-os como 

modelo não apenas de conhecimento e de habilidades técnicas, mas também como 

espelhos de comportamentos e atitudes. Neste sentido, para Botti (2010, p.135), 

“esse processo pelo qual adquirem conhecimentos, habilidades e valores, e 

começam a aprender a exercer o seu papel na sociedade é chamado de formação 

da identidade profissional.” 

Para enfrentar desafios, o ensino clínico deve ser projetado para promover a 

continuidade de experiências de educação. Uma forma de continuidade é a de 

supervisão, unindo professores e preceptores através da assistência aos 

estudantes. Neste modelo, “a responsabilidade pelo cuidado do paciente é 



partilhada pelos estudantes e professores, com a supervisão dos enfermeiros 

assistenciais. Para enriquecer a aprendizagem dos alunos, o ensino clínico, 

principalmente educação, assistência ambulatorial, deve estar ancorada em 

experiências de aprendizagem” (TEHERANI, 2009).  

Quanto à atuação prática do enfermeiro, Bousso (2000, p.219), destaca que ele 

tem “papel fundamental no processo de aprendizagem do aluno que desenvolve o 

ECS em sua unidade de trabalho, pois será uma referência importante de trabalho, o 

facilitador e o intermediador da integração do aluno ao serviço e a equipe de saúde”. 

É necessário que o preceptor esteja preparado, técnica e didaticamente, e seguro 

para compartir a sua experiência, a qual permitirá ao aluno processar os 

conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula com a prática que está sendo 

vivenciada em campo de estágio. 

Ao observar os dizeres de Berardinelli (2003, p.17), fica clara a necessidade de 

melhor adequação da preceptoria ou de um maior apoio nos dias atuais quando a 

autora descreve:  

“a vivência dos problemas do cotidiano não deixa dúvidas 
quanto a permanente necessidade de formação docente como 
requisito para o trabalho dos preceptores. Os preceptores 
precisam entender que a sua contribuição à formação do 
discente inicia-se com a identificação das necessidades 
surgidas no decorrer da permanência na unidade, o que 
fomenta a discussão e a reflexão sobre os assuntos 
emergentes do cotidiano dos cuidados de enfermagem e sobre 
os problemas de natureza ético-profissional”.  
 

Nesse sentido a autora destaca do quanto é importante a aproximação da 

prática, da vivência, da interpretação do que ocorre no dia a dia para sua 

consequente aplicação na orientação e instrumentalização dos discentes.  Tais 

ações podem ser diferenciadas por preceptores que tem percepção didática, como 

os que já passaram pela docência do ensino superior e aquele preceptor meramente 

técnico que deseja alcançar suas metas. É notório o fato da necessidade do domínio 

prático, porém não se afastando do domínio didático do qual falamos anteriormente. 

Esta falta de domínio didático implica na fragmentação do processo de 

educação em saúde, onde para Silva (2011, p.263), “os profissionais educadores 

preocupam-se em tecer uma colcha de retalhos, em que cada um costura sua parte 

de forma individual e secreta onde, ao olhar o resultado, cada participante percebe 



apenas sua colaboração, sem se importar se a peça foi terminada ou não e caso 

tenha sido, se está harmônica e funcional”. 

É necessário para o bom desenvolvimento de todo o processo de preceptoria, 

além da diminuição da quantidade de tarefas e o consequente alívio da sobrecarga 

de atividades assistenciais e administrativas, a aproximação do conhecimento 

prático e o envolvimento didático do preceptor, ou seja, os serviços de saúde e a 

universidade devam andar unidos, caminhando na mesma direção, em uma ação 

conjunta à comunidade, cada um em suas esferas, principalmente, quando focamos 

políticas de saúde como a Estratégia de Saúde da Família e a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde. 

 

2.2.1 Os obstáculos da preceptoria 

Integrar teoria e prática na formação dos profissionais no contexto da 

assistência seja talvez, o maior obstáculo sentido na preceptoria, por ser tratar de 

uma atividade pouco considerada e sem programas de capacitação específica. 

Quando essa desintegração ocorre, os alunos acabam expostos a conteúdos e 

práticas pouco produtivas ou desestimulantes, o que pode levá-los a considerar o 

trabalho na rede pública e sua relação com as diretrizes do SUS pouco 

convenientes. 

Para Barros (2008, p.434), “os preceptores não se mostram preparados e nem 

estimulados a exercer a preceptoria, dificultando a inserção dos estudantes na rede”. 

Além disto, “em sua maioria as unidades não apresentam estrutura física adequada 

para atividades de ensino e ainda há atitudes hostis em relação à presença dos 

estudantes”. Barros entende que os estudantes “reconhecem a importância da 

inserção na rede, por lidarem desde o início do curso com os pacientes e se 

inserirem na realidade do sistema de saúde”, mas observa, no curso estudado, que 

“existem angústias pelas dificuldades enfrentadas, levando a análises negativas do 

Processo de Reforma Curricular”. 

É preciso que os alunos estejam também motivados, motivação essa que surge 

principalmente através de ações desenvolvidas pelos preceptores com o objetivo de 

fazê-los refletir sobre suas práticas e instigá-los em suas atividades. 



Um problema destacado na preceptoria por Berardinelli (2003, p.77) diz 

respeito aos rodízios constantes e a decorrente inserção de alunos inexperientes ou 

despreparados: 

“a chegada de novos discentes ávidos para consolidar e 
colocar em prática o que, julgam, ter aprendido; podendo 
defrontar-se com um enfermeiro preceptor desestimulado, sem 
treinamento para a função, o que resultará em perplexidade e 
preocupação para a formação dos mesmos”. 
 

É fato que os rodízios não acontecem apenas com os alunos quando mudam 

de unidade, mas também existe uma alta rotatividade dos enfermeiros preceptores 

que será abordada mais adiante na pesquisa. Outro fator que complementa o 

parágrafo anterior se relaciona ao despreparo dos alunos, que pode ser 

caracterizado pela própria universidade em sua formação curricular.   

Corroboro com Botti (2008, p.365), quando o mesmo infere: “(...) deles [os 

alunos], são exigidas algumas competências consideradas mínimas, nem sempre já 

adquiridas no processo de formação”. Ou ainda, essas deficiências podem 

acompanhar o aluno desde o ensino fundamental, porém ficam ignoradas durante 

seu ingresso nas IES, através da banalização muitas vezes vista nas formas de 

acesso às mesmas, em decorrência da grande oferta de cursos superiores em 

diversas áreas e a alta competitividade, principalmente nas instituições privadas.  

Neste sentido, Moreira (1997, p.72) destaca que o ensino-aprendizagem é uma 

via de mão dupla: “embora se acredite que o professor seja o responsável pela 

geração de um clima de participação, ele também é usualmente influenciado por 

certo grau de disposição dos alunos, ou vice-versa”. 

Se a missão da universidade passa pela promoção da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, para o SUS é fundamental a integração entre 

universidade, serviços de saúde e comunidade. Nesta convergência de interesses 

encontra-se a figura do preceptor. 

Essa posição corrobora com Lima (1996, p.9), quando ressalta que:  

“(...) a maioria dos preceptores não teve formação didático-
pedagógica para assumir a função de ensino. Aqueles que 
exercem não são treinados para fazê-lo, transmitindo o saber 
de maneira informal, eventual, sem obedecer a métodos de 



ensino oferecidos através de cursos de licenciatura ou outros 
cursos”. 
 

Uma necessidade emergente da preceptoria para a constatação da integração 

universidade e serviços de saúde, seria a aproximação dos atores destes cenários, 

ou seja, docentes e enfermeiros assistenciais. É necessária a inserção do 

enfermeiro assistencial nas universidades, principalmente com o objetivo de dotar-

lhes de conhecimento didático-pedagógico e científico. 

Analisando o curso de Ribeiro (2008, p.272) destaca em seu trabalho que “a 

participação conjunta de professores e profissionais favorece a tão necessária 

integração serviço-academia. Os participantes do curso de qualificação para 

profissionais da rede básica têm demonstrado interesse e aceitação na capacitação 

pedagógica e novos cursos e turmas serão realizados”. 

É importante superar a educação tradicional, em que o docente é percebido 

como teorizador, ficando o enfermeiro preceptor responsável por ensinamentos 

práticos, buscando novas práticas educacionais em que o trabalho mútuo entre os 

profissionais se torne responsável por facilitar o desenvolvimento de capacidades no 

aluno: “docentes e profissionais dos serviços necessitam construir juntos suas 

próprias capacidades tanto na área educacional como na área de cuidado à saúde 

de pacientes e comunidades” (LIMA, 2005, p.377). 

Em um ambiente onde se torna necessária a sensibilização dos envolvidos, 

nota-se também várias dificuldades para sua transformação. Vasconcelos (2002) 

aponta vários motivos para “a resistência às mudanças nas estruturas curriculares 

necessárias a melhoria do ambiente de ensino-aprendizagem provenientes dos 

professores, dentre eles, falta de conhecimento, falta de segurança em fazer o novo, 

posicionamento ideológico e percepção da falta de condições para colocar em 

prática a proposta”. Tal resistência não é proveniente somente dos professores: 

Berardinelli (2003, p.68), em estudo que trata da preceptoria na residência de 

Enfermagem, descreve depoimentos de onde emergem barreiras, tais como: 

“Não temos uma uniformidade na avaliação; ela é 
completamente defasada. A avaliação global fica sempre boa, 
mesmo que o aluno seja ruim”. 
“(...) não existe uniformidade em relação à frequência ou a 
pontualidade e, em alguns setores a coisa é mais frouxa e, se 
você cobra, você fica mal vista”. 



 
Na preceptoria da IES estudada, estas barreiras descritas como falta de 

uniformidade, passa por uma tentativa de padronização, através da implantação da 

Ficha Individual de Avaliação (ANEXO II) nas atividades de ECS, porém, não se 

pode dizer a maneira como a mesma é interpretada e abordada pelos diferentes 

enfermeiros preceptores. 

Outro fator preocupante diz respeito à falta de critérios para escolha dos 

preceptores, os quais muitas vezes se vêem inseridos nessa atividade, sem saber 

caracterizá-la, apenas com o objetivo de transmitir seus conhecimentos técnicos. 

Ainda em Berardinelli (2003, p.78) e Coelho (1994, p.7), outros depoimentos se 

tornam um empecilho para uma atividade mais organizada: 

“(...) nunca me chamaram para saber como é que era essa 
unidade, se podia ter residente, se eu gostaria, se tinha 
programa e se eu estava preparada para receber um 
residente”, além de um tutor que questionou. 
“Não houve critério para escolha do preceptor, e sim, a unidade 
foi indicada para campo de treinamento”. 
 

A seleção de profissionais para a preceptoria merece atenção.  Sem o devido 

estabelecimento de critérios são indicados os profissionais pela sua lotação nas 

unidades que são campo de ECS, sem levar em conta a formação do profissional, 

suas preferências ou domínios, aptidões ou interesses, sua experiência profissional 

e pedagógica.  

A necessidade de integração entre os docentes e os preceptores, para uma 

construção mais efetiva da formação do aluno, citada anteriormente (LIMA, 2005; 

RIBEIRO, 2008), encontra-se fragilizada a partir do momento que as dificuldades 

descritas acima ficam evidentes para ambas as categorias. 

Muitas situações de dificuldades e conflitos no cotidiano dos enfermeiros 

preceptores também podem ser iniciadas ainda em sua unidade. Isso pode ser 

constatado na barreira imposta pela equipe de saúde ao profissional preceptor, que 

muitas das vezes torna-se alvo dos demais membros por estar em uma situação 

privilegiada, ao menos perante a visão dos demais (exemplifico pelo incentivo 

financeiro que possa existir, pois nem sempre é fato, ou meramente por status que 

outros membros da equipe entendem subjetivamente pela ligação com a 



universidade) ou ainda, por alternar uma rotina, já agitada, vivenciada pela equipe, 

através da inserção de novos personagens (os alunos).  

Porém, as principais dificuldades observadas em trabalhos sobre preceptoria 

(BERARDINELLI, 2003; MISSAKA e RIBEIRO, 2009) dizem respeito à imposição do 

ensinar a cuidar, ou seja, a sobrecarga de trabalho, a falta de reconhecimento, 

incentivo financeiro ou apoio técnico-pedagógico e a utilização de estruturas físicas 

mal adequadas para a prática, o que vai contra algumas percepções de membros da 

equipe que não estejam incluídos no programa da preceptoria. 

Na pesquisa de Berardinelli (2003, p.70), encontro os seguintes dizeres de uma 

enfermeira preceptora que, ao ser questionada sobre as dificuldades sentidas, 

relata: 

“(...) a falta de um incentivo financeiro, ou de uma folga que 
compensasse esse esforço, essa sobrecarga de horário e de 
trabalho”. 
 

A necessidade de uma complementação de renda, muitas das vezes ofertadas 

pelas instituições de ensino, pode ser um fator que faz o preceptor aceitar o trabalho 

mesmo que não tenha domínio, qualificação ou perfil para tal atividade. 

O enfermeiro exerce suas atividades como preceptor numa posição real, nas 

ações do cuidar e de ensinar a cuidar, mas desempenha as funções numa posição 

silenciosa. Um possível obstáculo para o desenvolvimento adequado do processo de 

preceptoria na formação do aluno é o medo que muitos têm de se manifestar, talvez 

pela fragilidade dos contratos com a Secretaria Municipal de Saúde. Essa posição 

silenciosa descrita os afasta ainda mais do que foi considerado adequado 

anteriormente, a união serviços, universidade e comunidade, levando-os a assumir 

uma identidade passiva perante todo o processo. 

A falta de participação do preceptor no planejamento do estágio e o 

desconhecimento acerca de seu papel geram fragilidades na construção da proposta 

do mesmo. Muitas vezes o que se exige do preceptor é apenas a sua competência 

técnica e experiência profissional, quando o mesmo pode ter, mas não se cobra dele 

uma competência didático-pedagógica. É importante que o preceptor compreenda 

dos acordos estabelecidos entre a universidade e a unidade de saúde, e participe do 

planejamento das atividades do estágio ao invés do mero encargo de execução de 



um cronograma realizado pelos professores em conformidades apenas com os 

interesses do calendário acadêmico. 

É notório que algumas situações podem ser evidenciadas como problemas ao 

desenvolvimento da preceptoria, tornando-se importante identificar até onde 

situações como, a falta de disponibilidade de tempo dos alunos para o 

desenvolvimento do estágio supervisionado, a falta de uniformidade nas atividades 

assistenciais e de ensino em todas as unidades envolvidas no processo da 

preceptoria, a falta de domínio nos processos avaliativos, o despreparo didático 

pedagógico, entre outros, podem causar danos no processo ensino-aprendizagem 

dos futuros profissionais.  

Mesmo o cuidado prestado sendo o mesmo, a abordagem e o aprofundamento 

predefinidos pelo programa e realizados pelo preceptor pode variar. Adequar um 

programa de preceptoria com bases mais sólidas, com programas de capacitação e 

consolidação das ações desenvolvidas pelos preceptores seria um grande passo 

para o desenvolvimento da atividade no país.  

Assim, segundo Botti (2008, p.365) “preceptores mais preocupados com o 

ensino estarão mais interessados em atender às necessidades e reações dos 

discentes e mais motivados à elaboração, à adaptação de programa curricular e à 

seleção de recursos que facilitem o aprendizado e incentivem a participação e o 

entusiasmo dos acadêmicos”.  

Os desafios aqui mencionados dizem respeito à falta de preparo para o 

desenvolvimento do processo da preceptoria ou habilidade pessoal para 

desenvolver determinado tipo de atividade exigida pela preceptoria. Porém essa 

limitação pode refletir-se no cotidiano das experiências proporcionadas aos 

acadêmicos.  

Segundo Rodrigues (1993, p.41), a qualificação do preceptor deve guardar 

equilíbrio entre o domínio técnico-científico e da docência, nas suas dimensões 

socioculturais e pedagógicas. Conforme seu ponto de vista, é relevante que ele: 

“exerça as funções de instrutor e formador, transmitindo informações e valores 

fundamentais e ajudando o jovem a adaptar valores próprios e a desenvolver a 

capacidade de tecer juízos críticos sobre as informações alternativas”. 



Esse processo terá características de continuidade ao longo de toda a carreira 

profissional, de forma coerente e integrada, respondendo às necessidades de 

formação percebidas pelo próprio docente, pelos acadêmicos e às demandas do 

sistema educativo, para ajustá-lo às mudanças sócio-culturais e técnico-científicas. 

Quanto mais treinado e preparado estiver um preceptor, menor será o tempo 

gasto com essas ações e menores serão suas dificuldades. Transcrevo de Lima 

(1996) os seguintes dizeres de sua pesquisa: 

 “(...) os enfermeiros se sentiam menos valorizados, se sentiam 
usados de forma pejorativa, como é que estou formando se eu 
não tenho formação”. 
 

Os desafios vivenciados no cotidiano do trabalho levam os enfermeiros a 

perceberem suas realidades com uma visão mais crítica e a partir daí a buscarem 

outros saberes para fundamentar sua prática profissional. A opção metodológica do 

ensino/aprendizagem recairá na problematização, partindo da reflexão sobre 

situações emergentes da realidade concreta, o que favorece o aprofundamento de 

conhecimentos teóricos, tendo em vista a formulação de propostas de solução dos 

problemas e situações desafiadoras, segundo vertente transformadora da prática.  

Todas essas dificuldades mencionadas ressaltam a necessidade da IES 

estabelecer um programa permanente que defina e qualifique a preceptoria, 

mediante a formação pedagógica dos enfermeiros preceptores e na adequação das 

rotinas e uniformidades das ações do programa, criando a identidade e traçando o 

perfil do preceptor. Algumas instituições contam com o suporte do PET-Saúde, as 

demais, porém, dependem da priorização que este tipo de iniciativa receba das 

instâncias de gestão acadêmica e dos serviços de saúde.  

Isso pode se tornar um obstáculo à medida que as instituições perceberem a 

preceptoria apenas como uma oferta de campo para o ECS aos alunos, já que essa 

atividade não é contemplada diretamente no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES).  

Neste, o que se observa como indicadores, na dimensão didático-pedagógica, 

são as implementações das Políticas Institucionais constantes no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, que entre outros, embasa o PPP. Ainda nessa 

dimensão podem-se enfatizar os objetivos do curso, que faz referencia a integração 



ensino, pesquisa e extensão e ao perfil do egresso definido na DCN do curso de 

graduação em Enfermagem, dos quais fica subentendido fazer parte a preceptoria, 

desde que contemplada no PPP. 

O SINAES fica mais explicito à preceptoria, no indicador Estágio Curricular 

Supervisionado, quando a mesma é contemplada e utilizada pela IES em seu PPP, 

pois o mesmo atribui qualificação em quatro itens, a saber: inserção na matriz 

curricular e programação de seu desenvolvimento nos dois últimos dois anos (não 

estando estes diretamente dependentes do vínculo com a preceptoria) e, adequação 

do ambiente de ensino e suficiência da supervisão prestada, nos quais percebe-se a 

preceptoria menos distante. 

É fato que a aproximação do docente no serviço de saúde pode retirar a 

autonomia do SINAES em qualificar a supervisão prestada por parte do preceptor, 

fazendo com que o docente torne-se o profissional responsável pelo ECS, 

mascarando a atividade desenvolvida.  Percebe-se que, se não contemplada no 

PPP, a preceptoria pode facilmente tornar-se apenas um campo de ECS, sem 

nenhuma qualificação didática, bases normativas ou instrumentos pedagógica, 

porém, quando contemplada torna-se base integrante das atividades de estágio, 

podendo ser exigida concretude em suas ações pelo sistema avaliador. 

Dessa forma, é importante inferir que a preceptoria na IES em questão, 

encontra-se no PPP e, torna-se esse mais um fator que instiga sobre a necessidade 

de melhor articulação da atividade com gestores dos demais serviços, bem como da 

criação de melhores instrumentos normativos e regulamentadores da mesma. 

Nas outras dimensões do SINAES (Avaliação do Corpo Docente e das 

Instalações Físicas da IES) não se evidencia a preceptoria. A partir desse contexto 

da preceptoria será abordado o ambiente na qual a mesma encontra-se inserida. 

 

3. O AMBIENTE DA PESQUISA 

3.1 O Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Iguaçu – A 
preceptoria em Enfermagem na prática do município de Itaperuna/RJ 



O Curso de Enfermagem baseia-se nas DCN incentivando a formação do 

Enfermeiro teórico-prático com enfoque preventivo, clínico-epidemiológico e de 

reabilitação, direcionado às necessidades regionais da população, especificamente, 

do Noroeste Fluminense (UNIG - PPP, 2009). 

Segundo o PPP, o processo ensino-aprendizagem deverá estar voltado para 

atender as necessidades de saúde da população, propondo ao aluno conhecer e 

intervir sobre os aspectos saúde-doença, com ênfase na sua região de atuação.  

Enfatiza-se que a formação deste profissional ocorre na integração dos 

conteúdos ministrados com temáticas relevantes e prevalentes na saúde 

populacional, articulando os diversos cenários do Sistema Único de Saúde da 

região, desde a atenção básica, com ênfase na Saúde da Família, até a atenção 

terciária, na tentativa de diversificar os cenários de aprendizagem. 

Anualmente o Curso de Graduação em Enfermagem da UNIG - Itaperuna/RJ 

oferece um total de cem vagas, divididas em duas entradas semestrais com 

cinquenta vagas cada no turno noturno. É composto de três mil setecentas e 

sessenta horas, com duração de quatro anos, ou seja, oito semestres letivos. O 

currículo está organizado com regime seriado semestral, permitindo a integralização 

do curso em, no mínimo, oito e, no máximo, em doze semestres letivos. 

O Curso de Graduação em Enfermagem da UNIG passou por profundas 

transformações sobre a necessidade de discussões e mudanças curriculares, 

visando atender às propostas presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais e as 

necessidades de formação do novo profissional enfermeiro. Preocupou-se nestas 

discussões com a qualidade do profissional egresso, bem como com a qualidade 

das estratégias adotadas nos espaços de ensino-aprendizagem. 

O ECS em questão atende às exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

representando o último ciclo do Curso de Graduação em Enfermagem a ser 

realizado nos dois últimos semestres do curso, a saber: o sétimo e oitavo períodos, 

correspondendo à carga horária total de setecentas e sessenta horas do Projeto 

Pedagógico em vigor. 



As estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas para o adequado 

funcionamento do Estágio Curricular Supervisionado são classificadas segundo o 

PPP do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Iguaçu como: 

 Assistenciais: Planejamento, execução e avaliação de assistência de 

enfermagem a pacientes internados nas unidades de Clínica Médica, Centro 

de Terapia Intensiva, Psiquiatria, Doenças Infecto-parasitárias, Clínica 

Cirúrgica, Pediatria, Neonatologia, Ginecologia, Obstetrícia e Rede Básica de 

Saúde. 

 Educativas: Desenvolvimento de programas educativos a pacientes 

internados, ambulatoriais e familiares. Orientação à equipe de enfermagem. 

 Pesquisa: Desenvolvimento de pesquisa, apresentação do resultado da 

pesquisa e conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 Administrativas: Planejamento, organização e execução dos recursos 

materiais, humanos, tecnológicos e financeiros, garantindo assistência 

qualificada, eficaz e eficiente nas unidades de saúde. 

Da carga horária total do curso três mil setecentas e sessenta horas/aula 

(3.760 horas/aula), setecentas e sessenta horas/aula são destinadas as práticas do 

ECS, divididas em trezentas e vinte horas/aula no sétimo período e quatrocentas e 

quarenta horas/aula no oitavo período, distribuídas da seguinte forma no PPP: 

 A carga horária do Estágio Supervisionado no sétimo período fica distribuída 

nas seguintes disciplinas: 

 Estágio Supervisionado de Enfermagem na Saúde da Mulher (cento e 

sessenta horas/aula); 

 Estágio Supervisionado de Enfermagem na Saúde da Criança e do 

Adolescente (cento e sessenta horas/aula). 

 A carga horária do Estágio Supervisionado no oitavo período fica distribuída 

nas seguintes disciplinas: 

 Estágio Supervisionado de Enfermagem na Rede Básica (sessenta 

horas/aula); 



 Estágio Supervisionado de Enfermagem na Rede Hospitalar (cem 

horas/aula); 

 Estágio Supervisionado de Enfermagem na Saúde do Adulto e do 

Idoso (cem horas/aula); 

 Estágio Supervisionado de Enfermagem na Saúde Mental do Adulto e 

do Idoso (sessenta horas/aula); 

 Estágio Supervisionado de Enfermagem em Terapia Intensiva 

(sessenta horas/aula); 

 Estágio Supervisionado de Enfermagem em Urgência e Emergência 

(sessenta horas/aula).  

Tais disciplinas presentes na estrutura curricular do curso são orientadas pelos 

docentes da graduação em Enfermagem em parceria com preceptores do campo de 

estágio, proporcionando o acompanhamento integral e contínuo do discente. Além 

da necessária vivência no campo de trabalho, os estágios supervisionados permitem 

a participação em equipes multiprofissionais, importante aspecto numa área 

interdisciplinar como a da saúde. 

No artigo n.º 13 do Projeto Político Pedagógico do curso em questão ficam 

definidas as competências dos docentes supervisores de estágio e dos preceptores 

como:  

a) supervisionar, orientar e avaliar as pesquisas metodologicamente, seminários, 

trabalhos simulados e treinamento em serviços de estagiários das habilidades 

específicas, sob sua responsabilidade; 

b) avaliar o processo e o produto das atividades desenvolvidas pelos estagiários; 

c)   realizar sistematicamente, com o estagiário, um levantamento de seu 

desempenho,      aproveitamento e crescimento profissional; 

d) efetuar o controle de frequência e pontualidade dos estagiários pelos quais 

forem responsáveis; 



e) fazer valer junto ao estagiário as normas que regem o funcionamento da 

Instituição em que está realizando o estágio. 

A Gestão do Estágio supervisionado conta com uma comissão de estágio, 

sendo constituída pelo coordenador do curso, por docentes, discentes (um 

representante do sétimo período e um representante do oitavo período) e 

preceptores responsáveis pelas disciplinas e, respectivos campos de estágio. Os 

elementos que constituem a comissão estão abaixo relacionados: 

      Coordenador de ensino de Graduação em Enfermagem; 

      Representantes dos estagiários do sétimo e oitavos períodos; 

      Professores e preceptores que irão desenvolver as atividades básicas 

assistenciais, educativas, administrativas e de pesquisa. 

As reuniões da comissão de estágio acontecem nas instalações da IES, com 

duração média de duas horas, perfazendo um total de três encontros semestrais. O 

primeiro encontro é realizado no início do semestre (antes do início das atividades 

acadêmicas) para organização e eventual saneamento de problemas relacionados 

às atividades desenvolvidas no estágio; o segundo encontro é realizado por volta da 

décima semana letiva (meio do semestre) e o último após o encerramento das 

atividades, para que seja realizado um levantamento do desenvolvimento dos 

estágios. 

Os ECS na rede básica de saúde propiciam ao aluno a realização de práticas 

de enfermagem voltadas para educação em saúde, gerenciamento e assistência no 

âmbito da rede básica e serviços comunitários de saúde pública. São cenários de 

desenvolvimento destas atividades as Unidades Básicas de Saúde e os Centros de 

Saúde, bem como as unidades de Saúde Mental como os Centros de Atenção 

Psicossocial. As atividades deverão contemplar a atenção à criança, adolescente, 

mulher, adulto e idoso, tendo como foco a prevenção de doenças e a promoção de 

saúde e qualidade de vida. 

No sétimo período o estágio é dividido em duas áreas principais, sendo: 

Estágio Supervisionado de Enfermagem na Saúde da Mulher (Enfermagem 

Ginecológica e Obstétrica), Estágio Supervisionado na Saúde da Criança e do 



Adolescente (Enfermagem Pediátrica e Neonatal), sendo desenvolvidas ações em 

unidades hospitalares e da rede básica.  

No oitavo período as ações são direcionadas para a área hospitalar, urgência e 

emergência, clínica cirúrgica, enfermagem na saúde mental, e apenas uma 

disciplina voltada a rede básica. Estas disciplinas são: Estágio Supervisionado em 
Administração de Enfermagem na Rede Básica de Saúde; Estágio 

Supervisionado de Enfermagem na Rede Hospitalar; Estágio Supervisionado de 

Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso; Estágio Supervisionado na Saúde 

Mental do Adulto e do Idoso; Estágio Supervisionado de Enfermagem em Terapia 

Intensiva e Estágio Supervisionado de Enfermagem em Urgência e Emergência. 

As disciplinas de Estágio Supervisionado na Saúde da Mulher e Estágio 

Supervisionado na Saúde da Criança e do Adolescente desenvolvem-se, no Centro 

de Saúde Dr. Raul Travassos, em sete das dezesseis Unidades de Saúde da 

Família do município de Itaperuna/RJ, na Clínica Escola de Enfermagem da 

Universidade Iguaçu e no Hospital das Clínicas. Excetuando-se a Clínica Escola de 

Enfermagem da IES e o Hospital das Clínicas, a pesquisa foi realizada nos dois 

outros campos de estágio citados. Ainda fazem parte desta pesquisa os preceptores 

do Estágio Supervisionado em Administração de Enfermagem na Rede Básica, 

desenvolvida também, no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos e nas mesmas sete 

Unidades de Saúde da Família referidas anteriormente. 

Esta pesquisa priorizou a rede básica de saúde, pois nesta área os Estágios 

Curriculares Supervisionados da IES contam com a preceptoria. Nos outros cenários 

de prática, principalmente na rede hospitalar, os próprios docentes fazem parte do 

corpo de enfermeiros do hospital. 

A cada início de semestre os preceptores buscam saber com quem dividirão as 

atividades diárias em seu espaço de trabalho. Essa expectativa diz respeito não 

somente às trocas de experiência do saber, do cuidar e do ensinar a cuidar, como 

também às relações diárias, com a busca de uma forma de mútuo entendimento 

com os alunos. 

Os discentes são divididos em grupos, nos seus respectivos períodos, com 

uma média de oito alunos por grupo, sendo recebidos pelos preceptores, em 



horários pré-definidos para cada grupo, de segunda à sexta-feira, na parte da manhã 

(07:20 às 11:30 horas) ou da tarde (13:30 às 17:40 horas), onde são obrigados a 

perfazer uma carga horária total de seis horas semanais no sétimo período 

(contabilizando apenas as unidades relacionadas à pesquisa) quatro  horas 

semanais no oitavo período (contabilizando apenas a disciplina de Administração de 

Enfermagem em Rede Básica), para o cumprimento total da carga horária mínima 

estabelecida. 

A participação dos alunos na rotina das unidades ocorre quando as solicitações 

em atividades práticas vão ocorrendo. Como exemplo, elaborar a escala de 

atividades diárias, solicitações de pedidos de materiais, de medicação e exames e 

pareceres, desenvolvimento de procedimentos próprios da enfermagem, sempre sob 

a supervisão do preceptor responsável. 

A supervisão do desempenho técnico dos alunos é desenvolvida mediante 

observação dos procedimentos realizados junto aos clientes ou mediante solicitação 

dos próprios, quando manifestam dúvidas e pedidos de esclarecimentos ou apoio 

técnico ou de outra natureza (Berardinelli, 2003 p.18). 

A avaliação formal do desempenho dos discentes, pelos preceptores, é 

expressa mediante conceitos, registrados na Ficha de Avaliação Individual (ANEXO 

II), que conta com itens pré-determinados para facilitação do processo, e abre 

espaço para julgamento de suas atitudes comportamentais e seus conhecimentos 

técnico-científicos.   

Tais itens se constituem por: Apresentação pessoal e Biossegurança, 

Assiduidade e Pontualidade, Interesse, Iniciativa e Tomada de Decisão, 

Relacionamento e Bioética, Comunicação, Organização e Elaboração de relatórios, 

Relacionamento teoria e prática, Habilidade Psicomotora e Conhecimento técnico-

científico.  

Os alunos são avaliados por cinco preceptores (denominados no instrumento 

avaliativo P1, P2, P3, P4 e P5), que classificam as notas de zero a um ponto; sendo 

0 pontos, o não cumprimento dos quesitos; 0,25 pontos, o cumprimento 

insatisfatório; 0,50 pontos, o cumprimento parcial; 0,75 pontos o cumprimento 

satisfatório e 1,0 ponto o cumprimento total.  



Estas avaliações ocorrem sempre ao final do convívio do aluno com o 

preceptor, ou seja, quando o mesmo estiver para ser deslocado para outra unidade, 

pois os mesmos vivenciam experiências em várias unidades em sistema de rodízio, 

devendo o preceptor preencher tal instrumento. 

Ao final da distribuição das notas no instrumento avaliativo retira-se uma média 

final de todos os preceptores, por onde o aluno já tenha tido experiências, que 

poderá variar de zero a dez pontos e soma-se à nota da avaliação teórica em ECS 

da respectiva disciplina e dividindo por dois, onde obtém a nota final do aluno, sendo 

o mínimo necessário para aprovação em cada disciplina seis pontos de média. 

Cabe destacar que esses instrumentos são apenas enviados aos preceptores, 

e, após preenchidos, retornam à coordenação acadêmica do curso. Nos 

questionamos se não seria mais adequado que os preceptores participassem da 

elaboração destes instrumentos, mediante capacitação para este fim. É importante 

compreender que todo o ocorrido em um semestre letivo pode não se enquadrar 

nesse formato extrapolando o que está previsto nos itens do presente instrumento. 

Ao final do semestre cabe ainda ao aluno o preenchimento de um Relatório do 

Estágio Curricular Supervisionado, para sua caracterização pessoal do mesmo, que 

aponta para suas falhas, aproveitamento, sugestões, entre outros. Cabe ainda ao 

preceptor o preenchimento de um Relatório Final que formaliza uma síntese de todo 

o ocorrido no semestre letivo. 

 

TABELA 1 - CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
ENFERMAGEM 

DESCRIÇÃO CARGA HORÁRIA 

Disciplinas obrigatórias 2860 

Estágios supervisionados obrigatórios 760 

Formação complementar 80 

Disciplinas optativas 60 



TOTAL 3760 

     FONTE: PPP do Curso de Enfermagem – UNIG 

 

Como descrito anteriormente, a carga horária total do curso de Graduação em 

Enfermagem sofreu alteração de três mil e quinhentas horas/aula (mínimo), para 

quatro mil horas/aula (mínimo) em vigência à partir do ano de 2011, conforme 

Resolução n.º 4 de 06/04/99. Ressalto que, os três primeiros períodos inseridos no 

respectivo curso encontram-se em adequação a citada alteração, mas, por se tratar 

do ECS, a carga horária continuará sendo embasada nas três mil e quinhentas 

horas/aula ainda vigentes nos últimos períodos letivos através do PPP do ano de 

2009. 

 

3.1.1 A Preceptoria do Curso de Graduação em Enfermagem 

Dentro do contexto descrito sobre o ECS, torna-se necessário apresentar os 

preceptores que atendem ao curso de graduação em Enfermagem e como são 

formalizadas suas relações de trabalho com a IES. 

Os preceptores envolvidos na atividade em questão são enfermeiros das 

próprias unidades abordadas na pesquisa, onde desenvolvem simultaneamente a 

atividade assistencial e a de acompanhamento discente. Assim, esta ambigüidade 

de funções encontra respaldo na pesquisa de Berardinelli (2003, p.20) quando a 

autora enaltece: “o cotidiano do enfermeiro preceptor configura-se como um espaço 

onde presta-se cuidados à clientela e, ao mesmo tempo, desenvolve-se atividades 

educativas, dirigidas para a formação dos alunos no que concerne ao cuidar”. 

Dos dez preceptores envolvidos na pesquisa, nove mantêm contrato 

temporário com a SMS, e apenas um encontra-se efetivado através de concurso 

público, o que também resulta em uma alta rotatividade desses enfermeiros na rede 

básica e auxilia na insuficiência de conhecimento dos mesmos para a atividade da 

preceptoria. 

Como será abordado adiante, não existe um critério específico de escolha dos 

preceptores que acompanham os alunos, sendo os mesmos indicados pela 



coordenação do PSF ou pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo 

principalmente, com a acessibilidade das unidades ou a demanda de pacientes das 

mesmas, não levando em conta o perfil do preceptor. Assim evidencia-se uma 

sensação de que o preceptor parece encontrar-se presente no desenvolvimento da 

atividade através da escolha não do profissional, mas das unidades que mais 

favorecem todo o processo da preceptoria. 

Anualmente é estabelecido convênio entre a IES e a Secretaria Municipal de 

Saúde disponibilizando as UBS e o Centro de Saúde Dr. Raul Travassos para o 

desenvolvimento do ECS do curso de Enfermagem na ABS, e outras unidades para 

o curso de graduação em Medicina. Esse contrato é formalizado entre os gestores 

acadêmicos e o Secretario Municipal de Saúde, sem custos para nenhuma das 

partes. Tal processo é pactuado através do auxílio no atendimento dos pacientes da 

rede pública, ou seja, parte da demanda do sistema de saúde é direcionado para a 

Clínica Escola de Enfermagem e do Ambulatório Escola de Medicina, na tentativa de 

diminuir a sobrecarga das UBS e do Centro de Saúde. 

Assim, fica definido que cada preceptor poderá atender apenas um curso de 

graduação, não havendo a possibilidade de duplicidade de pagamento do incentivo 

financeiro de um salário mínimo ofertado pela IES aos preceptores, nem uma 

possível sobrecarga no atendimento aos alunos. 

 

3.2 O Sistema Municipal de Saúde de Itaperuna/RJ 

O sistema de saúde de Itaperuna conta com um conjunto de serviços 

hierarquizado, organizado e gerido pelo Gestor Municipal, como um subsistema do 

Sistema Estadual de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, como órgão gestor 

desse sistema, acha-se estruturada a partir da Assistência Médica, Medicina 

Preventiva e Higiene e Saúde (Medicina Preventiva, Higiene e Saúde e Serviços 

Auxiliares), Departamento de Assistência Odontológica (Serviço Odontológico, 

Perícia Odontológica e Postos/Subpostos), Assessoria (Administração Geral, 

Assistência Técnica, Estatística/Faturamento, Atendimento ao Público, Patrimônio e 

Recursos Humanos, Departamento de Contabilidade, Encarregado de Transportes e 

Encarregado de Compras. Cada setor comporta diferentes programas de ação com 



dotação de verba própria, com abrangência em todo o município, sede e distritos 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA/SMS, Plano Municipal de Saúde, 

2002). 

A estrutura funciona com uma rede de atendimento em nível da atenção básica 

que comporta as Unidades de Saúde da Família, além do atendimento a 

especialidades básicas e exames de baixa e média complexidade, realizados no 

Centro de Saúde Municipal Dr. Raul Travassos. Este Centro de Saúde oferece 

atendimento médico em dezessete especialidades, além de realizar pequenas 

cirurgias, nebulizações, vacinação, exames laboratoriais e atendimentos de serviço 

social, fonoaudiologia, psicologia e nutrição. Atende à demanda espontânea com 

agendamento prévio de consultas e procedimentos, bem como a demanda 

referenciada pelas Unidades de Saúde da Família, que tem seu atendimento 

agendado pelos ACS.  

Algumas especialidades contam com poucos profissionais, como por exemplo, 

dermatologia e pneumologia, gerando uma morosidade no agendamento de 

consultas, que podem levar de quinze a vinte dias para serem conseguidas. Os 

exames laboratoriais realizados neste serviço também necessitam de agendamento 

prévio, com uma média de espera de dez a quinze dias para exames eletivos. A 

demanda não atendida nesse serviço é referenciada aos laboratórios privados 

conveniados ao SUS.  

O Centro de Saúde Dr. Raul Travassos comporta também os serviços de 

epidemiologia e controle de vetores. Nesta unidade, funcionam também os 

Programas de Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, AIDS, Tuberculose, Hanseníase, Imunização, Programa Primeiros 

Passos (Teste do Pezinho) e Serviço de Vigilância Nutricional. 

Itaperuna/RJ tem Gestão Plena do Sistema Municipal e dispõe de cinco 

hospitais conveniados ao SUS, sendo dois filantrópicos e três contratados. Possui 

um total de quinhentos e quarenta e seis leitos hospitalares, numa proporção de 

cinco leitos por mil munícipes, considerando a população de Laje do Muriaé e São 

José de Ubá que pertencem a esse módulo de assistência hospitalar. Apresenta, 

portanto, uma média acima da média do Estado que é de três leitos por cada mil 



habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA, Plano Municipal de Saúde, 

2005). 

A título de Organização será representado no quadro a seguir a rede de 

assistência municipal, que se mantém de maneira integralizada com a rede própria 

municipal e a rede contratada, contando com diversos serviços de assistência à 

saúde, conforme caracterizado no quadro abaixo: 

QUADRO 1: Rede Municipal de Saúde de Itaperuna. 

REDE PRÓPRIA 

UNIDADE QUANTITATIVO 

Centros de Atenção Psicossocial - CAPS 03 

Centros de Saúde – Posto de assistência 
básica com especialidades médicas 

02 

Policlínicas 02 

Ambulatórios de Unidade Hospitalar 
Geral 

03 

Serviço de Pronto Atendimento Médico 
Odontológico 

02 

Consultórios 06 

Clínicas Especializadas 07 

Farmácia para dispensação de 
medicamentos 

01 

Unidades de Saúde da Família 20 

NASF 02 

Unidade de Vigilância Sanitária 01 

REDE CONTRATADA 

Asilo/Hospitalar-dia para atendimento de 
pacientes HIV/AIDS 

01 



Hospital Pediátrico 01 

Hospitais Gerais 03 

Clínicas de Fisioterapia 02 

Laboratório de Análises Clínicas 05 

Laboratório de Citologia e Patologia 01 

Serviço de Ecocardiografia 01 

Clínicas de Radiologia 05 

    FONTE: Secretaria de Assistência à Saúde / DAB – DATA-SUS 
– 2010 

 

O Programa de Agentes Comunitários da Saúde (PACS), elaborado pelo 

Ministério da Saúde em 1991, foi implantado no município de Itaperuna em 1994, 

seguido pelo Programa de Saúde da Família (PSF), implantado no Brasil em 1994, 

que chegou ao Município de Itaperuna no ano de 1997, com objetivo de aprimorar e 

consolidar as metas do SUS, a partir da reorientação da assistência ambulatorial e 

hospitalar, transformando as Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Unidade de 

Saúde da Família (USF) com ações básicas voltadas para a promoção de saúde e 

prevenção de doenças. 

Apesar do PSF ter sua formulação implementada pelo Governo Federal, sua 

implantação no município de Itaperuna, teve uma peculiaridade, que guardou uma 

relação direta com o momento político. A primeira USF foi implantada com o apelido 

de “O Médico em sua casa”. O motivo foi colocar em prática uma promessa de 

campanha baseada no atendimento médico domiciliar, amplamente divulgado 

durante a campanha para eleição do prefeito daquele período.  

A estrutura de atendimento então montada privilegiava a criação de um vínculo 

médico-paciente, porém, sem mostrar uma correlação deste serviço de saúde com 

os princípios do programa nacional – PSF. Nesse período cada equipe implantada 

era formada pelos agentes comunitários de saúde, auxiliar de enfermagem, 

enfermeiro e por um médico pediatra e um clínico geral, cada um com carga horária 



de vinte horas semanais. A atenção não era direcionada aos cuidados e práticas de 

vigilância à saúde, mas focado na cura de doenças. 

Com a expansão do programa e a implantação de novas unidades houve o 

início de uma fase de compromisso com a real meta do PSF. Os profissionais de 

nível superior (médicos e enfermeiros) iniciaram o curso de Pós-Graduação em 

Saúde da Família, na Faculdade de Medicina de Campos, com ônus do curso 

custeado pela Prefeitura Municipal de Itaperuna. Neste período iniciou-se também a 

realização de treinamentos, através da Secretaria Estadual de Saúde, com a 

realização do Treinamento introdutório para médicos e enfermeiros da ESF. Nesta 

fase de adequação ao programa do Ministério da Saúde foram retirados os pediatras 

das ESF que passaram a realizar seus atendimentos no Centro de Saúde Dr. Raul 

Travassos, onde funciona o atendimento das especialidades médicas 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA/SMS, Plano Municipal de Saúde, 

2002). 

Em 2000, após três anos da implantação da primeira USF o município contava 

com oito ESF e uma cobertura de 25% (vinte e cinco por cento) da população. A 

partir daí iniciou-se uma análise do PSF de Itaperuna e da população total do 

município que revelou uma necessidade urgente em ampliar o número de equipes e 

aumentar o número de ACS para se adequar as equipes e a cobertura populacional 

às normas do programa. Assim, foi montado um cronograma de implantação de 

novas equipes com o objetivo de alcançar uma cobertura de 61% (sessenta e um 

por cento) da população residente no município até o final do ano de 2002. 

O Programa de Ampliação do PSF de Itaperuna pontuava como principais 

objetivos: 

 Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade de atendimento do Sistema 

Municipal de Saúde; 

 Organizar e garantir o acesso aos serviços de saúde visando o cumprimento 

do princípio de igualdade e integralidade; 

 Trabalhar com definição do território de abrangência, com adscrição da 

clientela; 



 Conhecer a realidade de cada família e de cada área do município, através do 

cadastramento e do conhecimento epidemiológico, demográfico e social; 

 Identificar as doenças prevalentes e as situações de risco ao qual a 

população está exposta; 

 Elaborar, com a participação comunitária, um plano local para enfrentamento 

dos determinantes do processo saúde/doença; 

 Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à 

demanda organizada e espontânea, nas USF, na comunidade, no domicílio e 

no acompanhamento ao atendimento nos serviços de referência ambulatorial 

e hospitalar; 

 Humanizar o atendimento e estabelecer um bom nível de relacionamento com 

a comunidade; 

 Desenvolver ações educativas e intersetoriais para o enfrentamento dos 

problemas de saúde identificados; 

 Divulgar o conceito de saúde como qualidade de vida e direito de cidadania. 

As metas seriam: 

 Implantar, no ano de 2001, três ESF na sede do município e quatro na zona 

rural; 

 Implantar, no ano de 2002, duas ESF na sede do município e duas na zona 

rural (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA/SMS, Plano Municipal de 

Saúde, 2002). 

Mesmo com a implantação de novas unidades, a cobertura era de 41,51%, 

valor abaixo da meta estabelecida no projeto analisado que era de 61% no ano de 

2002. Esta meta ainda não esta próxima daquela preconizada pelo Ministério da 

Saúde que estabelecia uma cobertura em torno de 70% da população de cada 

município até o ano de 2007, atingindo 48,3% no município. No ano de 2010 a 

cobertura chegou a de cerca de 50% da população nacional com mais de 30 mil 

equipes SF implantadas no território nacional. 



Em outubro de 2008 a ESF já se encontrava em 94% dos municípios 

brasileiros, chegado a 97% no ano de 2010, atendendo a cento e noventa e um 

milhões e seiscentos mil brasileiros. Houve um aumento no número de equipes de 

SF de dezesseis mil setecentas e trinta e quatro equipes para trinta mil seiscentas e 

três equipes, no período de 2002 a 2010, chegando atualmente a uma resolutividade 

dos problemas de saúde de 85%. 

Atualmente, através do Pacto pela Saúde no Biênio 2010 – 2011, a proporção 

de famílias cadastradas pela ESF em Itaperuna encontra-se em 56,5% no ano de 

2011, sendo a meta Brasil maior ou igual a 57%.   

Abaixo encontra-se o quadro demonstrativo de valores e metas do Biênio 2010 

– 2011, em relação à prioridade Fortalecimento da Atenção Básica do Pacto pela 

Saúde no município de Itaperuna. 

QUADRO 2 – Fortalecimento da Atenção Básica (Pacto Pela Saúde – 
2010/2011) Município de Itaperuna. 

 

TAXAS / ANO 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 
Metas 
2010 

 
Metas 
2011 

 

Proporção da 
população 

cadastrada pela 
ESF 

 

49,81% 

 

53,05% 

 

55,96% 

 

59,73% 

 

56,50 

 

>54,5% 

 

>57% 

Proporção de 
nascidos vivos de 

mães com 7 ou 
mais consultas de 

pré-natal 

 

56,56% 

 

58,18% 

 

56,22% 

 

54,75% 

 

----- 

 

>62,91% 

 

65,28% 

Taxa de 
Internações por 

diabetes mellitus e 
suas complicações 

 

8,47% 

 

6,24% 

 

7,30% 

 

5,98% 

 

4,24% 

 

<6,0% 

 

<5,7% 

Taxa de 
Internações por 

Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) 

 

6,62% 

 

4,75% 

 

7,55% 

 

9,47% 

 

4,98% 

 

<5,2% 

 

<4,7% 

Percentual de 
crianças menores 
de cinco anos com 

baixo peso para 
idade 

 

----- 

 

0,99% 

 

3,40% 

 

2,62% 

 

3,39% 

 

<4,4% 

 

<4,0% 



    FONTE: Secretaria de Assistência à Saúde / DAB – DATA-SUS 
– 2011 

 

Em relação às equipes de saúde da família – ESF, o quadro a seguir mostra o 

quantitativo de profissionais lotados no PSF de Itaperuna em relação ao ano de 

2010: 

 

QUADRO 3 – Recursos Humanos do Programa de Saúde da Família do 
município de Itaperuna/RJ. 

CATEGORIA PROFISSIONAL QUANTITATIVO 

Médicos 26 

Enfermeiros 25 

Profissionais de Saúde (Nível 
Superior) 

25 

Agentes Comunitários de Saúde 108 

Fisioterapeutas 04 

Dentistas 11 

    FONTE: Secretaria de Assistência à Saúde / DAB – DATA-SUS 
– 2010 

 

Das sete Unidades de Saúde da Família estudadas, todas estão localizadas na 

zona urbana da cidade, sendo destas, cinco implantada no ano de 2002, uma no 

ano de 2004 e uma em 2005. Das vinte USF implantadas no município, somando-se 

aí a zona rural, a última foi implantada no ano de 2009. 

Entre os principais problemas enfrentados na rede de saúde do município de 

Itaperuna podem ser destacados a alta rotatividade de funcionários, percebida 

principalmente na ABS, o que compromete a qualidade das ações prestadas e faz 

com que o ingresso de novos profissionais na área, com pouca experiência, seja 

constante, trazendo prejuízos não só ao serviço de saúde, mais principalmente à 

comunidade.  

Um grande desafio para essas equipes com profissionais inexperientes une-se 

ao excesso de atividades na estrutura do serviço, o cadastro das famílias, o 



levantamento dos problemas de saúde existentes no território e os diversos modos 

de fazer o programa. As normas do MS devem ser seguidas pelos municípios para 

que os mesmos não fiquem fora do sistema de financiamento das equipes de SF.  

Atualmente nota-se um baixo incentivo na Educação Permanente dos 

profissionais da rede básica em comparação com profissionais da assistência 

hospitalar. Outro fator levado em conta pode ser descrito como a carência de 

insumos e condições precárias de algumas unidades.   

Outro desafio sentido na rede de saúde da atenção básica do município é a 

falta de efetiva participação e ações compartilhadas dos Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF Costa e Silva e NASF Aeroporto), que integram duas das sete 

USF em estudo, ambos implantados no ano de 2009. O modo como os núcleos se 

fazem presentes nas unidades perdem sua identidade quando deixam de realizar 

ações interdisciplinares e enfocam o atendimento individualizado e curativista.  

Os profissionais permanecem isolados em suas ações, em suas competências, 

não superando problemas decorrentes da organização do próprio sistema. Para 

Franco (1999), “enquanto os trabalhadores não construírem uma interação entre si, 

trocando conhecimentos e articulando um campo de produção do cuidado, que é 

comum à maioria dos trabalhadores, não pode dizer que há trabalho em equipe”. 

Grande parte de atendimentos realizados no Posto de Urgência (PU), deveriam 

ser realizados nas UBS, o que leva a um aumento da demanda desse setor. Após a 

implantação da Unidade Pronto Atendimento (UPA) no município, essa demanda foi 

reduzida, porém, continua sendo fato a desarticulação no processo de 

referenciamento e contra-referenciamento de pacientes, o que gera uma grande 

confusão entre os níveis de assistência prestados. Exemplifico tais dizeres, na 

realização de curativos em serviços mais complexos (como a UPA e o PU do 

município) em pacientes cadastrados nas áreas de UBS. 

Isso reflete uma questão analisada ainda por Franco (1999) que remete ao fato 

“dos gestores considerarem que podem organizar e estruturar a demanda de 

serviços das UBS, a partir exclusivamente de usuários referenciados pelas equipes 

do PSF. Desta forma, elimina a possibilidade de atendimento a demanda 

espontânea, o que se constitui em uma doce ilusão”.  



Desta forma a própria população na tentativa de ver suas necessidades 

sanadas, parte em um processo resolutivo que vai em oposição a estratégia de 

implantação do PSF e, ainda, as equipes das UBS se vêm mal orientadas pelos 

gestores. 

A partir desses problemas emergem outras dificuldades, pois a desvalorização 

do profissional e a falta de atuação adequada junto às equipes, na tentativa da 

reafirmação dos princípios do SUS, inferem na desarticulação de todo um sistema 

de saúde, mesmo que bem alimentado quantitativamente em recursos humanos e 

materiais. 

Neste sentido, esses problemas refletem a realidade do município, 

principalmente pela desarticulação existente entre as equipes e, ainda, entre os 

demais níveis de assistência, sendo necessária não apenas a sensibilização dos 

gestores acadêmicos, mas também dos gestores dos serviços de saúde, para que 

os alunos não tenham formação embasada em sérios problemas existentes. 

 

4. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

4.1 Tipo de estudo e abordagem metodológica 

A abordagem escolhida foi quali-quantitativa. A intenção foi por um lado, 

mapear algumas dificuldades percebidas para o desenvolvimento da preceptoria e 

por outro, havia o interesse em aprofundar o conhecimento acerca de como se 

desdobrava a atividade no contexto da integração entre a IES e o serviço de saúde, 

sem criar constrangimentos ou ameaças decorrentes de minha inserção na 

instituição. 

Embora a intenção do estudo seja direcionada à percepção da atividade da 

preceptoria para que o ECS em questão se torne mais adequado e, 

consequentemente, a qualificação dos egressos atenda de melhor forma aos 

princípios norteadores do SUS, não existe o objetivo de avaliar os sujeitos da 

pesquisa, e sim observar as limitações existentes decorrentes de minha atuação 

como gestor acadêmico a partir da percepção dos preceptores. 



Algumas limitações já foram descritas anteriormente e nota-se que não existe 

um único responsável pela mesma, mas que elas advêm de um processo que 

envolve a formação a partir do contexto comunidade, universidade e serviços. 

Qualquer deficiência nessas esferas será geradora de limitações. Para tanto, 

procurei identificar fatores que podem minimizar problemas quando gestores 

acadêmicos e dos serviços se articulam em prol da comunidade, embasando-me na 

preceptoria como uma atividade que merece atenção para a criação de mecanismos 

que a qualifiquem. 

A opção por uma parte da pesquisa ser de caráter qualitativo se deve ao fato 

de “considerá-la a mais apropriada para investigar o problema na medida em que 

possibilita o estudo das relações humanas e seu universo de significados, sendo o 

contexto indispensável para análise do fenômeno, um dado não perceptível e não 

captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 1994). 

Por considerar a pesquisa qualitativa um componente adequado ao estudo das 

situações envolvidas no processo de preceptoria fiz essa opção, uma vez que essa 

alternativa facilita a compreensão e explicação da dinâmica do processo ensino-

aprendizagem em saúde, ressaltando vivências e experiências dos enfermeiros 

preceptores inseridos em suas realidades. 

“Na pesquisa qualitativa procuram-se informações de maneira sistemática, e a 

mesma procura ser descrita como holística e naturalista. Ela não requer fortemente 

uma análise estatística para suas inferências, ou de instrumentos fechados para a 

sua produção de dados; requer indagação, descrição, geração de hipóteses e 

elaboração de teorias. Alia as naturezas científica e artística da enfermagem para a 

compreensão da experiência da saúde humana nos problemas que aparecem da 

prática cotidiana”. (DIAS, COSTA, SOARES & MOREIRA, 2004 p. 133). 

Procurei interpretar o contexto em que se situa meu objeto de estudo para 

melhor apreendê-lo, “procurando compreender a manifestação geral de um 

problema, como se manifestam as ações, as percepções, os comportamentos e as 

interações das pessoas relacionando à situação de onde os mesmos ocorrem”. 

(LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 



Contudo, não embasei a pesquisa apenas no método qualitativo, apesar de 

considerá-lo adequado para entender todo o processo, pois com a aplicação de uma 

entrevista por um gestor acadêmico, os entrevistados poderiam sentir-se 

constrangidos ou oprimidos, manifestando desta maneira percepções não factíveis 

com o cotidiano. 

Segundo Günther (2006, p.203), as pesquisas quantitativas “são adequadas 

para apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois 

utilizam instrumentos estruturados ou semi-estruturados. Devem ser representativas 

de um determinado universo de modo que seus dados possam ser generalizados e 

projetados para aquele universo. Seu objetivo é mensurar e permitir o teste de 

hipóteses, já que os resultados são mais concretos e conseqüentemente, menos 

passíveis de erros de interpretação”. 

Assim, para que os entrevistados se sentissem mais à vontade, a pesquisa 

também foi embasada na aplicação de um questionário semi-estruturado, do qual, 

através da análise da frequência de respostas, pode-se obter dados quantitativos, 

que expressassem ainda diversas identidades da atividade.   

Para tanto, na pesquisa de Günther (2006, p. 202), sobre a diferença entre 

métodos qualitativos e quantitativos, o autor faz a seguinte citação: “dificilmente um 

pesquisador adjetivado como quantitativo exclui o interesse em compreender as 

relações complexas. O que tal pesquisador defende é que a maneira de chegar a tal 

compreensão é por meio de explicações ou compreensões das relações entre 

variáveis”. 

Fica explícita minha preocupação em não favorecer os resultados identificados, 

utilizando-me de dois mecanismos diferentes de coleta de dados, por fazer parte da 

gestão de um cenário envolvido e por não ser intenção da pesquisa avaliar os 

atores, mas sim, tentar gerar mecanismos que favoreçam a utilização da preceptoria 

pelos mesmos. 

 

4.2 Sujeitos e Cenário do estudo 



Os sujeitos da pesquisa constituem-se de dez enfermeiros preceptores do 

Estágio Curricular Supervisionado em questão, que atuam como enfermeiros 

assistenciais pela Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna/RJ. 

Dos dez enfermeiros entrevistados, três atuam no Centro de Saúde Dr. Raul 

Travassos e sete em USF de Itaperuna/RJ de um total de vinte unidades. Os 

mesmos se enquadram como preceptores através de contrato anual firmado entre a 

universidade e a SMS que disponibilizam aos mesmos a opção de enquadrar-se na 

atividade.  

Os enfermeiros preceptores acompanham os discentes do último ano da 

graduação em enfermagem, período em que é realizado o ECS na área da rede 

básica nas disciplinas já descritas anteriormente, previstas na grade curricular dos 

sétimo e oitavos períodos. 

Os critérios de exclusão desses profissionais na pesquisa foram: ser 

enfermeiro assistencial das unidades básicas de saúde de Itaperuna/RJ ou do 

Centro de Saúde Dr. Raul Travassos dos quais optaram por não fazer parte do 

programa de preceptoria do ECS da IES, ou dos quais suas unidades tenham sido 

excluídas; recusar-se de participar da pesquisa ou de assinar o TCLE ou, ainda 

estarem incluídos no programa de preceptoria de outro curso de graduação. 

Este último critério de exclusão coube à pesquisa, pois alguns enfermeiros 

atendem aos discentes do Curso de Graduação em Medicina, não sendo permitido 

pela IES o pagamento referente a mais de uma gratificação por preceptor.  

O critério de seleção dos enfermeiros para o ano de dois mil e onze foi 

estipulado mediante a disponibilidade e interesse dos mesmos (não existe 

obrigatoriedade de aceite), demanda de pacientes e melhor acessibilidade para os 

alunos às USF, cabendo estes dois últimos critérios a indicação do enfermeiro 

coordenador do programa. 

Para tanto, no período supracitado, ficaram estabelecidas as seguintes USF, 

como sendo cenários da pesquisa, além do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos: 

USF Costa e Silva, USF da Cehab, USF Boa Fortuna, USF do São Mateus, USF do 

Aeroporto, USF do Fiteiro e USF do Guaritá. 



 

4.3 Descrição das etapas para produção de dados 

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de um Questionário 

Estruturado (ANEXO I) e de um Roteiro de Entrevista semi-estruturado (APÊNDICE 

A), sendo que neste último foram colhidos os dados através de depoimentos 

gravados em áudio e transcritos na íntegra. 

Na entrevista estruturada foram abordadas questões sobre a experiência e 

perspectivas do preceptor, sobre o processo de preceptoria no que diz respeito ao 

conhecimento pedagógico, as expectativas, a satisfação e a motivação para a 

vivência do processo. Vale ressaltar que, as visões dos vários preceptores não 

foram confrontadas, e sim, tomadas a partir da vivência de cada indivíduo, para que 

as mesmas caminhem no sentido de trazer maior elucidação à preceptoria, 

principalmente na visão dos gestores acadêmicos. 

A referência para a análise dos dados oriundos da entrevista semi-estruturada 

foi a análise de conteúdo, definida por Bardin (1977) como:  

“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens.” 
 

Na análise, além da descrição das informações obtidas, foram buscadas idéias 

emergentes que possibilitem explicações e interpretações, dando sentido ou 

contexto aos dados do questionário.  

Três grandes áreas foram exploradas no processo de análise, sendo, a visão 

relacionada à experiência profissional, à experiência didático-pedagógica e à 

organização onde a preceptoria é desenvolvida. 

 

4.4 Aspectos éticos 



O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estácio de Sá, sendo aprovado junto ao CONEP através do Protocolo n.º 091 em 

03/10/11, atendendo o previsto na Resolução 196/96. 

Foram estreitados os devidos contatos com a enfermeira responsável pela 

coordenação geral das Unidades Básicas de Saúde eleitas para a realização da 

pesquisa e com a Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna – RJ, através do 

Secretário Municipal de Saúde de modo a se efetivar a autorização para o 

desenvolvimento da pesquisa (APÊNCIDES C e D). 

Ainda em atendimento à resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde/MS, em seu item IV, foram formalizados alguns compromissos por parte do 

pesquisador junto aos sujeitos. Os sujeitos assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE B), após terem sido devidamente 

esclarecidos quanto aos aspectos éticos relacionados aos objetivos e rumos da 

pesquisa, bem como às formas de produção de dados e de sua inserção no estudo. 

Após a assinatura do TCLE os sujeitos receberam uma cópia do mesmo. 

Assim, os sujeitos foram informados sobre a voluntariedade de sua 

participação, anonimato garantido, desistência em qualquer momento da pesquisa, 

riscos e benefícios. Portanto, o anonimato foi garantido, ou seja, em nenhum 

momento foi divulgado os nomes dos participantes da pesquisa, conforme acordado 

no TCLE.  

Os encontros individuais para a produção de dados, realizados no período de 

novembro de 2011 a dezembro de 2011, com os 10 sujeitos, foram transcritos na 

íntegra, com duração média de vinte minutos. A identificação foi feita por códigos 

alfa-numéricos e os enfermeiros foram identificados pela letra “E” e o pesquisador 

pela letra “P”. Após cada letra “E” inserida no texto, foram agregados números 

arábicos seqüenciais, de acordo com a ordem de produção dos dados. 

 Ainda foi esclarecido que o indivíduo, a SMS e a IES não teriam custos ou 

compensações financeiras ou de outra natureza, nem haveria riscos de natureza 

física, mental ou moral. 

 



4.5 Análise e Interpretação dos dados 

Esta parte do trabalho refere-se à análise dos dados coletados no questionário 

aplicado e nas falas dos enfermeiros entrevistados, que tem como finalidades: 

estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os 

pressupostos da pesquisa e/ou responder as questões formuladas e, ampliar o 

conhecimento sobre o assunto estudado, articulando-o ao contexto cultural do qual 

faz parte (MINAYO, 1994). 

Contextualizando a pesquisa, apresento o município de Itaperuna que localiza-

se na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, sendo sua sede administrativa 

localizada na região central do município e, dividido em onze bairros. Sua população 

atual estimada é de 95.876 habitantes e uma densidade demográfica de 81,43 

habitantes/Km². Itaperuna está localizada a trezentos e sessenta e dois quilômetros 

da capital do Rio de Janeiro. A distribuição da população por zona de moradia perfaz 

aproximadamente 89,23% na zona urbana, que conta com dezesseis USF e, 

10,77% na zona rural com quatro USF. Em relação à faixa etária aproximadamente 

57,8% da população são adultos entre 20-64 anos, 24,8% são jovens entre 0-15 

anos e 7,6% acima de 65 anos (IBGE, 2010). 

 

FIGURA 3 – Microrregiões Geográficas do Estado do Rio de Janeiro 

 
FONTE: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 



 

Inicialmente serão apresentadas as frequências de respostas dos dados 

coletados através do questionário estruturado, obedecendo à sequência na qual o 

mesmo foi elaborado e posteriormente as respostas obtidas nas entrevistas dos 

enfermeiros.  

As primeiras informações trazidas do questionário caracterizam a idade, sexo, 

tempo de formado, titulação e área do conhecimento dos dez enfermeiros 

entrevistados. 

Para melhor visualização, os dados serão apresentados no quadro cinco e 

posteriormente os resultados serão discutidos.  

 

QUADRO 4 – Caracterização dos sujeitos, segundo idade, sexo, tempo de 
formação, titulação e área do conhecimento. 

 
IDENTIFICAÇÃO 

 

 
IDADE 
(ANOS) 

 
SEXO 

 
TEMPO DE 
FORMADO 

(ANOS) 

 
TITULAÇÃO 

 
ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

 

E1 

 

42 

 

M 

 

05 

 

Especialista 

 

Enfermagem do 
Trabalho 

 

E2 

 

46 

 

F 

 

09 

 

Especialista 

 

Gestão 
Materno/Infantil 

 

E3 

 

32 

 

F 

 

10 

 

Especialista 

 

Ventilação 
Mecânica 

 

E4 

 

50 

 

M 

 

05 

 

Especialista 

Enf. em Saúde da 
Família e Enf. do 

Trabalho 

 

E5 

 

30 

 

F 

 

02 

 

Graduação 

 

______ 

 

E6 

 

36 

 

F 

 

08 

 

Especialista 

 

Enfermagem do 
Trabalho 

      



FONTE: Dados do autor 

 

A idade dos enfermeiros apresentou média de trinta e oito anos e oito meses, 

tendo o de menor idade trinta anos e o de maior idade cinquenta anos. 

Houve uma predominância do sexo feminino em relação ao masculino, sendo 

sete enfermeiras preceptoras e três enfermeiros preceptores. 

No item que ressalta o tempo de formado, houve uma variação de dois a dez 

anos, com uma média de seis anos e oito meses.  

Quando abordado o assunto titulação, pode-se observar que dos dez 

enfermeiros, três não realizaram nenhum tipo de especialização, sendo os outros 

sete especialistas em áreas diversas. 

Um fator que chama a atenção é que dois dos três enfermeiros não possuem 

especialização e acumulam seis ou sete anos de formação. É de supor que estes 

três trazem como experiência metodológica apenas o que adquiriram na graduação.   

Dos sete especialistas, apenas dois possuem especialização em Saúde da 

Família. Sobressai a titulação em Enfermagem na Saúde do Trabalhador com três 

enfermeiros incluídos nessa área, sendo que um possui titulação tanto em Saúde da 

Família quanto em Enfermagem na Saúde do Trabalhador, embora com apenas 

quatro anos de formado.  

Quando perguntados sobre as atividades desempenhadas nos últimos três 

anos, eram oferecidas sete opções de respostas, cabendo mais de uma resposta.  

E7 38 M 06 Graduação ______ 

 

E8 

 

42 

 

F 

 

10 

 

Especialista 

 

Enfermagem em 
Cardiologia 

 

E9 

 

34 

 

F 

 

06 

 

Especialista 

 

Enfermagem em 
Saúde da Família 

 

E10 

 

38 

 

F 

 

07 

 

Graduação 

 

______ 



Do total, foram obtidas quatorze respostas, que foram agrupadas e 

representadas no gráfico a seguir: 

GRÁFICO 2 – Atividades desempenhadas nos últimos 03 anos pelos 
preceptores. 

71%

21%

8%
Preceptoria 
de Alunos de 
Graduação

Atenção à 
Saúde

Docência

 
     FONTE: Dados compilados do autor 
 
 

A preceptoria para alunos da graduação é a principal atividade desempenhada 

pelos enfermeiros entrevistados, sendo assinalada dez vezes, (71%), apenas nesta 

IES, seguida da atenção à saúde (21%), surpreendentemente escolhida apenas três 

vezes e da docência (8%), opção de apenas um preceptor. 

 Outras opções presentes como atividades desenvolvidas que não foram 

escolhidas: a preceptoria de alunos de pós-graduação, a pesquisa, a gestão do 

serviço e o planejamento do currículo. 

No quadro seis, foram caracterizadas as informações quanto ao tempo de 

trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, o regime de trabalho (abordado em 

horas semanais) e o tempo de preceptoria que os mesmos atuam na IES. 

 

QUADRO 5 – Caracterização dos sujeitos segundo tempo de trabalho na SMS, 
regime de trabalho e tempo de preceptoria. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

TEMPO DE 
TRABALHO NA 
SMS  (ANOS) 

 

REGIME DE 
TRABALHO     

(HORAS 
SEMANAIS) 

 

TEMPO DE 
PRECEPTORIA 



 

E1 

 

04 

 

40 

 

< 1 ano 

 

E2 

 

07 

 

30 

 

< 1 ano 

 

E3 

 

06 

 

40 

 

1 ano ou mais 

 

E4 

 

04 

 

40 

 

1 ano ou mais 

 

E5 

 

01 

 

40 

 

< 1 ano 

 

E6 

 

06 

 

40 

 

1 ano ou mais 

 

E7 

 

05 

 

30 

 

1 ano ou mais 

 

E8 

 

08 

 

40 

 

1 ano ou mais 

 

E9 

 

05 

 

40 

 

1 ano ou mais 

 

E10 

 

02 

 

40 

 

1 ano ou mais 

    FONTE: Dados do autor 

 

O enfermeiro com menor tempo de atuação na SMS entrou há um ano na 

instituição (e há um semestre na preceptoria). O enfermeiro com maior tempo tem 

oito anos de trabalho na instituição. Em média o tempo de trabalho junto a SMS 

ficou em quatro anos e oito meses. 

Quanto ao regime de trabalho, os enfermeiros tinham três opções de escolha, 

sendo: vinte e quatro horas semanais, trinta horas semanais e quarenta horas 

semanais. Dos entrevistados, oito enfermeiros apontaram o regime de trabalho em 

quarenta horas semanais e apenas dois trinta horas semanais. Um regime de 

trabalho parcial associado ao desenvolvimento da preceptoria, entre outras 

atividades, pode apontar um excesso de trabalho.  



Durante o período que os enfermeiros encontram-se nas UBS ao menos quinze 

horas são destinadas a atividade de preceptoria, associada às atividades de seu 

cotidiano. Assim, cada enfermeiro recebe três grupos de alunos do ECS 

semanalmente, com seis alunos cada grupos, e uma carga horária de cinco 

horas/aula para cada grupo, perfazendo um total de quinze horas/aula semanais. 

Uma questão abordou alguns dos fatores motivadores para atuarem na 

preceptoria em questão. Nessa questão havia cinco alternativas, onde os 

preceptores poderiam assinalar entre uma até as cinco, caso julgassem pertinente. 

Dessa forma foram obtidas vinte e duas respostas no total, distribuídas da forma 

representada no gráfico abaixo: 

GRÁFICO 3 – Fatores de motivação para atuação na preceptoria. 

 
          FONTE: Dados compilados do autor 
 
 

Pode-se observar que o fator que incidiu com maior representatividade na 

motivação dos profissionais, foi o interesse em atuar como docente, com oito 

respostas assinaladas, (36%), seguido da remuneração de um salário mínimo 

oferecida pela IES, com seis respostas, (27%) e da realização pessoal, com cinco 

respostas assinaladas (23%) e, apenas duas respostas declarando a motivação 

decorrente da preocupação com a formação profissional. O interesse em ajudar a 

Secretaria Municipal de Saúde foi assinalada uma única vez.  



Foi questionado como os preceptores percebem seus conhecimentos em 

educação através de uma escala de valores que varia de um a cinco, onde cinco 

significa excelente e um insatisfatórios. 

Dos dez entrevistados, oito consideraram seus conhecimentos como 

excelentes, marcando na escala o valor cinco e dois marcaram o valor quatro.  

Embora assinalando os níveis mais altos da escala de conhecimento em 

educação, nas questões posteriores aparecem indicadas como necessárias várias 

atividades de capacitação ou de apoio para aprimorar-se como preceptor, sugerindo 

que algumas respostas podem ter sido bastante influenciadas pela minha dupla 

inserção como pesquisador e coordenador do curso. 

A seguir foi investigado qual o grau de informações detém sobre o currículo da 

faculdade de Enfermagem cujos alunos são acompanhados pelos entrevistados. 

Nessa questão, houve uma variação de respostas, podendo ser considerada 

que alguns dos preceptores são egressos da instituição e um já atuou como docente 

da mesma, o que pode favorecer sua proximidade com o conhecimento do currículo. 

Assim, os dados foram distribuídos da seguinte forma: quatro (40%) enfermeiros 

optaram pelo nível cinco de conhecimento amplo. Três (30%) pelo nível três 

(intermediário) e, outros dois (20%) pelo nível dois e, um enfermeiro (10%) pelo nível 

um. Dos três últimos citados, um enfermeiro apresentava menos de um ano na 

preceptoria e outros dois um ano ou mais.  

Os preceptores tiveram a oportunidade de se manifestar sobre como foi o 

processo de implantação do estágio em suas unidades em relação aos outros 

profissionais do serviço de saúde.  

Os dados obtidos mostram que houve um esclarecimento, por parte do 

enfermeiro preceptor junto aos outros profissionais da unidade, já que sete (70%) 

preceptores marcaram o item cinco de plena concordância sobre a apresentação e 

discussão na implantação da preceptoria em suas unidades e três (30%) o item 

quatro e, que este fator de implantação da preceptoria possa não significar 

considerável dificuldade para o desenvolvimento da atividade, pelo menos por esses 

preceptores, unidades e equipes. 



Um aspecto importante da pesquisa foi o grau de motivação dos entrevistados 

para atuarem como preceptores. 

Os dez entrevistados marcaram o valor cinco, ou seja, máxima motivação em 

desenvolver essa atividade. Acerca da participação no processo de planejamento e 

implantação das atividades da preceptoria nos serviços de saúde, é sabido que: nas 

três reuniões regulares da comissão de ECS, que ocorrem a cada semestre é, baixa 

a representatividade dos enfermeiros preceptores. Nestas reuniões são discutidos 

vários temas referentes às atividades desenvolvidas no estágio e seu planejamento 

semestral. Os preceptores seguem o calendário acadêmico e o de provas, não 

participando nas demais atividades ou reuniões, mesmo quando convidados 

Dos dez preceptores, seis (60%) assinalaram o item três (grau intermediário de 

participação), outros três (30%) o valor dois e um deles (10%) o item um, reiterando 

que percebem sua pouca participação. 

A tendência da participação no processo de planejamento e implantação do 

ensino no serviço foi mensurada em pergunta com três opções de resposta, sendo 

elas: a participação vem aumentando, permanece constante ou vem diminuindo. 

Sete preceptores (70%) informaram que sua participação no planejamento e 

implantação do ensino no serviço permanece constante, um (10%) disse estar 

diminuindo e apenas dois (20%) disseram estar aumentando.  

Ao serem questionados sobre quais as informações os preceptores dispõem 

sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em 

Enfermagem, cinco (50%) se declararam ter informações sobre as diretrizes e os 

outros cinco (50%) disseram não ter informações. 

Com as respostas sobre sua percepção do próprio conhecimento em 

educação, foram assinalados níveis elevados de conhecimento. Mesmo para o 

grupo que afirma conhecer as DCN, não há dados sobre até onde vai seu 

conhecimento. Na mesma linha das políticas públicas que afetam a preceptoria, ao 

serem questionados sobre o conhecimento do PET-Saúde, oito (80%) disseram 

conhecer e dois (20%) disseram desconhecer o programa de incentivos a tutores e 

preceptores.  



Sobre como os entrevistados classificam o ensino oferecido no serviço, três 

enfermeiros (30%), assinalaram o nível cinco (o mais alto), de classificação do 

ensino ofertado, dois (20%) assinalaram quatro, porém metade classificou como 

nível três, o que caracteriza um nível intermediário. Percebe-se aqui, que a 

preceptoria desenvolvida encontra barreiras a serem investigadas e esclarecidas na 

tentativa de uma melhor oferta de ensino nesses serviços. Em seguida foi solicitado 

aos enfermeiros que justificassem a escolha na questão anterior. Três dos 

enfermeiros não justificaram, porém, nas demais justificativas encontra-se dizeres 

como: 

“Acho que temos uma função importante aqui, mas a faculdade poderia nos 

guiar melhor, para podermos receber os alunos, talvez um manual para que 

pudéssemos nos orientar”. (E1). 

“O ensino oferecido é regular, porque acredito que poderia ser aprimorado e 

implementado mais materiais para a realização e conclusão deste serviço”. (E2). 

Ainda na pesquisa de Carvalho (2008, p.103) que retrata a inserção da 

preceptoria no Curso de Enfermagem, um dos preceptores entrevistados questiona 

o apoio recebido pelos docentes da seguinte forma: “nos é dada uma 

responsabilidade muito grande e eu acredito que não há ninguém melhor para 

desempenhá-la senão o enfermeiro do serviço [...] mas a gente não sente no 

professor um companheiro em que eu possa resolver minhas dúvidas, meus 

problemas”. 

Portanto se o preceptor não consegue esse apoio dos docentes em relação as 

suas dúvidas perante os alunos e, muitas vezes também não é orientado pelas IES 

nem consegue processos de capacitações específicos para tal, torna-se o 

enriquecimento da aprendizagem dos alunos questionável. 

No que tange a percepção do grau de motivação dos alunos para aprender, 

todos foram unânimes em optar pelo nível quatro, o qual representa uma boa 

motivação percebida proveniente dos alunos. 
Quanto ao apoio e orientação recebidos pelos professores e gestores da 

faculdade, nenhum dos preceptores classificou com o valor máximo (5) esse apoio. 

Apenas um enfermeiro classificou o apoio como bom (4), seis (60%) como regular 



(3) e, três (30%) assinalaram o valor dois, podendo ser classificado esse último 

como fraco. É explícita a necessidade de melhor orientação e apoio por parte da IES 

aos preceptores presentes no programa. Ainda assim, quando perguntados sobre 

seu grau de conforto em seu desempenho como preceptor, seis (60%) dos 

enfermeiros optaram pelo item cinco, caracterizando sentirem-se bastante 

confortáveis. Outros três (30%) optaram pelo item quatro e, apenas um fez sua 

opção pelo item dois.  

Na sequência, os entrevistados foram abordados quanto sua consideração 

sobre treinamentos recebidos para atuarem como preceptores.  

Esta é outra questão que pode ter sido particularmente influenciada pela minha 

posição na gestão do curso, pois mesmo com todos os desencontros entre o serviço 

e a faculdade, seis enfermeiros (60%), marcaram o valor cinco, sobre a alta 

suficiência do treinamento recebido. Um optou pelo nível quatro, e três preceptores 

optaram pelo nível um, discordando totalmente da maioria. Um sub tema importante 

foi o preparo dos preceptores para realizarem avaliação de habilidades e 

competências. Nove dos enfermeiros (90%) assinalaram o nível cinco, 

caracterizando uma percepção de estarem em condições ótimas de preparação para 

tal avaliação e apenas um marcou o nível quatro como opção.  

Acerca da expectativa que os enfermeiros tinham da atividade de preceptoria 

prévia a seu início, comparada com a realidade existiam três opções de respostas, a 

saber: a preceptoria é menos difícil do que você imaginava; tão difícil quanto, ou 

mais difícil do que você imaginava. Tais respostas foram agrupadas e tiveram a 

seguinte representação. Nove dos enfermeiros (90%) optaram por dizer que a 

atividade se mostrou menos difícil do que eles imaginavam e, um enfermeiro (10%) 

optou por configurá-la como tão difícil como ele imaginava. 

A frequência com que os mesmos percebiam lacunas no seu treinamento (no 

último ano de atividade) que os levaram a ter dúvidas sobre como agir podia ser 

respondida como: todas as semanas; algumas vezes por mês; muito raramente ou 

nunca. 



Os resultados obtidos foram distribuídos da seguinte forma: sete (70%) dos 

enfermeiros disseram nunca terem tido dúvidas, dois (20%) relataram algumas 

dúvidas por mês e, um (10%) disse muito raramente. 

 Esta frequente resposta favorável sobre a realização da atividade pode indicar 

um possível interesse em ressaltar, por parte dos entrevistados, frente à IES e a 

SMS, suas qualificações.  

Foram apresentadas possíveis atividades de capacitação para preceptores e, 

solicitado que os entrevistados apontassem até três opções de seu interesse. Das 

possíveis trinta opções a serem assinaladas, obteve-se vinte e seis, pois dois 

enfermeiros fizeram a escolha por não terem necessidade de aprimoramento no 

momento.  

Os resultados apontados pelos mesmos foram representados no gráfico 

abaixo: 

 

GRÁFICO 4 – Atividades de Capacitação 

 
         FONTE: Dados compilados do autor 
 
 

 A maioria (80%), indicou interesse por algum tipo de aprimoramento, 

destacando o formato Cursos, assinalados oito vezes, Assessoramento Prático ao 

Ensino, com sete respostas, Oficinas e Workshops, que obtiveram cinco respostas e 



Avaliação de Desempenho Realizada pelos Alunos, com quatro respostas 

assinaladas. 

Em seguida, foi solicitado que os enfermeiros assinalassem de uma a três 

áreas em que gostariam de apoio para aprimorar-se como preceptor. Neste item, 

das trinta opções possíveis, foram obtidas vinte e três respostas, representadas no 

gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 5 – Atividades de Apoio aos Preceptores 

 
            FONTE: Dados compilados do autor 
 
 

Das dez opções a serem assinaladas, duas não tiveram nenhuma 

representação: os princípios de educação de adultos e a aula expositiva. 

A que mais foi assinalada como opção de escolha foram os métodos ativos de 

ensino aprendizagem (28%). Porém, é inquietante que temas como 

desenvolvimento curricular (7%), definição de objetivos educacionais (6%) e 

avaliação de programa de ensino (9%), fiquem tão divididas e, tenham menor ênfase 

para os preceptores do que dinâmica de grupos (18%). É necessário refletir sobre a 

importância da instrumentalização didática desses profissionais além de 

competências educativas.  

Questionados sobre sua intenção de continuarem no programa de preceptoria 

no próximo ano/semestre letivo, todos responderam querer continuar no programa. 



Duas questões abordaram os preceptores sobre o número de artigos que leram 

nos últimos doze meses, a primeira sobre artigos em sua área de 

conhecimento/especialidade e a outra na área da educação, sendo as opções de 

respostas: zero a um artigo; dois a três artigos; quatro a cinco artigos e seis ou mais. 

Quanto aos artigos da sua área de conhecimento, obtivemos os seguintes 

resultados: oito dos enfermeiros (80%) indicaram ter lido de dois a três artigos em 

sua área de conhecimento/especialidade no ano e, os outros dois (20%) indicaram 

ter lido de quatro a cinco artigos. Respostas sobre a leitura de artigos em educação 

se apresentaram da seguinte forma: oito dos enfermeiros (80%) leram no máximo 

um artigo, os demais indicaram ter lido de dois a três. 

A seguir serão apresentadas as respostas dos enfermeiros preceptores, 

obtidas mediante aplicação de roteiro de entrevista semi-estruturado, onde seguirão 

a mesma ordem com que foram aplicadas, sendo selecionadas as respostas cujos 

temas foram mais significativos.  

O processo da preceptoria foi evidenciado no geral, como um mecanismo de 

suporte acadêmico em campo prático, com caráter de apoio à faculdade, onde todos 

percebiam a atividade como um elo entre o ensino e o serviço, evidenciando nesta 

ligação a vivência prática dos alunos. 

Três enfermeiras caracterizaram a preceptoria da seguinte forma: 

“Como fonte que estimula, inspira, cria ou orienta idéias, ações, projetos e 

realizações na formação de futuros profissionais. É bom ser formadora”. (E3). 

 “É a ação de acompanhar e orientar na educação de alunos que estiverem na 

mesma área do preceptor. Tem um papel de grande importância, dando ênfase 

na prática clínica e no desenvolvimento das habilidades para a realização do seu 

trabalho profissional futuro”. (E4). 

“Atividade que ajuda na formação dos alunos através da utilização dos próprios 

locais de serviço, o que serve para aproximar o aluno da realidade que a gente 

fica e mostrar a eles o que temos que fazer. Não é fácil fazer nossas atividades e 

dar atenção a eles ao mesmo tempo, é uma atividade que requer tempo e 

paciência”. (E8). 

Uma entrevistada resumiu a preceptoria a uma atividade de suporte:  



“É poder orientar o aluno nas suas dúvidas de estágio e ajudar na sua formação 

quando sair da faculdade”. (E6). 

Como cada preceptor foi indicado para a atividade, destaca-se a falta de 

critérios, aparecendo como fatores mais importantes, a indicação de uma boa 

unidade com demanda de pacientes e acessibilidade aos alunos. 

“Através da indicação de minha coordenadora devido à acessibilidade de minha 

unidade”. (E1, E3 e E4). 

“Fui escolhida porque minha coordenadora disse que a faculdade precisava de 

estágio para os alunos e que minha unidade “ferve” de paciente”. (E8). 

Sobre o que entendem como mais interessante na preceptoria, as respostas 

evidenciaram a vontade de ensinar e de estarem mais próximos da faculdade, além 

da possibilidade de desenvolvimento profissional. 

 “O mais interessante é poder atuar como educador na unidade que trabalho, de 

maneira dinâmica e séria para os formandos, às vezes me sinto como professor 

deles [...] e o mais frustrante é não poder ter uma ligação com a faculdade, 

gostaria de estar lá, para que eles [os alunos], me vissem como professor 

mesmo”. (E5). 

“Acho interessante o relacionamento com os alunos e a oportunidade de ofertar 

nossos conhecimentos práticos para sua formação”. (E7). 

“Percebo que estando na preceptoria existe a possibilidade de desenvolver outra 

atividade além da enfermagem. Quando entrei aqui, era inseguro, hoje tenho 

mais segurança, porque a gente vai deixando de ter só conhecimento prático”. 

(E4). 

Ao considerarem os fatores mais frustrantes, estes, apontam no sentido da 

falta de apoio e distanciamento da faculdade no envolvimento da atividade, do 

excesso de atividade e do despreparo dos alunos. 

“Considero frustrante a remuneração e a sensação de estarmos “soltos” da 

faculdade”. (E7). 

“O mais frustrante é não ter o suporte da universidade e não ter o material 

necessário para trabalhar com esses formandos. Parece faltar algo, alguma 



coisa que nos ligue diretamente ao curso... não precisa de muita coisa, mas 

poderiam lembrar mais da gente”. (E8). 

“(...) uma coisa que me deixa chateada é a correria do dia-a-dia, de tantas coisas 

que temos que fazer que não sobra tempo pra nada e os alunos às vezes ficam 

meio, perdidos parece que não damos atenção direito e isso depois pega mal 

pra gente mesmo[...] não é uma questão que queremos que aconteça, mas sem 

querer acontece”. (E6). 

“A falta de excelência no desempenho de habilidade técnica do acadêmico é 

preocupante. A preceptoria desenvolve uma relação que exige pouco 

compromisso, percebido apenas no cenário de trabalho [...] para a faculdade 

parece que tudo corre bem, mas aqui vemos que não é bem assim, os alunos 

não chegam tão preparados”. (E1). 

Apesar de a remuneração ter sido apontada no questionário com o segundo 

fator motivador, para um preceptor ela se caracteriza como insuficiente sendo 

considerado um fator de frustração. 

Na última pergunta da entrevista, os preceptores informaram se tiveram a 

oportunidade de capacitação ou desenvolvimento profissional para o exercício da 

atividade. Embora no questionário fechado uma apreciação positiva quanto a seus 

conhecimentos em educação ter sido evidenciada, na entrevista a maioria dos 

preceptores apontaram a necessidade de capacitação. 

“(...) nunca fiz curso nenhum sobre preceptoria, tenho pouco tempo de formado e 

passei esse semestre com os alunos [segundo semestre de 2011], mas gostei 

muito de mostrar as técnicas a eles... agora, sei que preciso melhorar muito 

ainda”. (E5). 

“Seria muito bom ter tido uma capacitação, até mesmo para que o trabalho seja 

executado de maneira mais adequada, pois às vezes não sei se o que estou 

fazendo é realmente o certo, pois nunca fui professora”. (E10). 

“(...) nunca tive treinamento para trabalhar como preceptor, simplesmente os 

alunos chegam lá e a gente vai ensinando o que dá... seria bom se tivéssemos, 

porque acho que daria pra trabalhar melhor”. (E8). 

A fala dos enfermeiros quanto aos processos de capacitação corrobora a oferta 

de treinamentos: 



“Os treinamentos que já tive foram proporcionados pela Secretaria de Saúde, 

mas de preceptor nunca”. (E9). 

 

4.5.1 Discussão dos dados 

Após a coleta de dados, que incluiu as percepções e experiências dos 

enfermeiros mediante a aplicação de um questionário estruturado e de um roteiro de 

entrevista semi-estruturado, foram apresentados os principais resultados, os quais 

são agora objeto de discussão, a partir de três eixos temáticos principais, a saber: 

I – Fatores motivadores e de frustração para o desenvolvimento da preceptoria; 

II – Conhecimentos acerca das Políticas de Ensino e percepções sobre 

educação; 

III – Capacitação para a atividade da preceptoria. 

 

4.5.1.1 - Fatores motivadores e de frustração para o desenvolvimento da 
preceptoria 

Neste eixo destacam-se inicialmente os fatores motivadores. Sobre o fator 

motivação, Berardinelli (2003, p.98) descreve: “é impossível atingir êxito profissional 

sem entusiasmo, particularmente neste tipo de atividade, a qual demanda 

dinamismo, articulação e compromisso com a transformação”. Se os preceptores 

tornam-se condutores dos alunos é importante que tais características estejam 

evidenciadas nos mesmos, tornando-os como descreve a autora como um fator 

facilitador da atividade. 

Chamou atenção o interesse dos entrevistados em atuar na docência, 

apontado como maior motivador. Isso contrastou com o pequeno número de 

respostas indicando como motivação a preocupação com a formação profissional. 

Se os enfermeiros, em sua maior parte, têm interesse em atuar na docência do 

ensino superior, esse item deveria ser assinalado pelos mesmos, como um fator de 

maior relevância, já que ambos estão intimamente ligados. 



Em se tratando de acesso a docência ao ensino superior, esta proximidade aos 

serviços pode realmente favorecer os profissionais, porém existe um grande 

impasse relatado por Costa (2009, p.99), que “a atividade docente como atividade 

secundária apresenta-se como uma ciência desprofissionalizada, isto é, sem 

formação pedagógica, o que contribui para a deficiência na área educacional”. 

Dessa forma a docência se manifesta cada vez mais como um vínculo empregatício 

e deixa de ser percebida como atividade formadora. 

O que o autor expõe é caracterizado como uma realidade emergente no 

município de Itaperuna, incluindo-se aqui não só os preceptores, mas também os 

docentes da IES. Ou seja, os enfermeiros preceptores colocam em primeiro plano a 

atividade assistencial, onde preocupam-se mais com o vínculo empregatício com a 

SMS (na tentativa de manutenção deste), e colocam a atividade de preceptoria 

como uma atividade em segundo plano, voltada em suma para a complementação 

de renda. Percebe-se ainda, através de minha vivência, que muitos dos docentes da 

instituição formadora, preocupam-se mais em honrar as atividades assistenciais nas 

quais se encontram inseridos, muitos fora do município de Itaperuna, do que com 

suas atividades docentes. Tal fato justifica-se principalmente pela falta de 

compromisso no cumprimento de prazos, faltas sem justificativas e desmotivação do 

ensinar perante o aluno. 

Esse interesse na atuação docente, por parte dos preceptores, pode significar 

a busca por condições mais favoráveis de trabalho. Se associarmos o fato de que a 

remuneração oferecida vem em segundo lugar, a complementação de renda 

decorrente da preceptoria parece um fator associado. 

Pode ser ainda revelado devido ao contexto do município de Itaperuna/RJ, 

explicitando-se a escassez de vínculos empregatícios mais sólidos na ESF, já que a 

maioria vive a insegurança dos contratos temporários. Corroboro com a pesquisa de 

Barbosa e Aguiar (2008, p. 382), quando os autores inferem a “relação entre a alta 

rotatividade de enfermeiros e vínculos empregatícios, sendo os mais utilizados 

serviços informais e os contratos temporários”.  

Tal rotatividade pode ainda justificar a pressão por produção e cumprimento de 

metas, além dos funcionários do município sofrerem com frequentes atrasos no 

pagamento da folha salarial e a falta de incentivo de efetivação de cargos públicos 



através de concursos, o que deixa o funcionário sem um vínculo formal de emprego, 

permanecendo estes apenas por força de contrato temporário, o que os leva a uma 

constante busca por algo mais concreto.  

Estes, entre outros fatores, definem a alta rotatividade de enfermeiros na ESF, 

diminuindo a eficácia de suas ações, pois segundo Barbosa e Aguiar (2008, p. 381), 

“as constantes entradas e saídas de novos profissionais ameaçam, principalmente, a 

criação de vínculos de confiança entre os profissionais, usuários e suas famílias e 

com a própria comunidade, ameaçando o impacto da estratégia”. 

Barbosa e Aguiar (2008, p.385) descrevem os fatores influentes na 

permanência de enfermeiros na ESF. Ao entrevistar uma enfermeira ela se depara 

com os seguintes dizeres: 

“Eles [Secretaria de Saúde] começaram a pressionar a gente 
em termos de produção, então nós tínhamos que ter números 
de consultas por mês para dar conta, era número de 
preventivo, número de consulta, e não importava se uma 
equipe era diferente da do outro. Eles queriam que eu desse 
conta da cota [...] e a pressão política era grande, no sentido 
de, sempre a constante ameaça de uma demissão”. 
 

É notória a sobrecarga de atividades também nos estudos de Oliveira e Marcon 

(2007, p.71), quando os autores discutem sobre as “dificuldades que muitas das 

vezes o próprio serviço impõe aos profissionais, como a alta demanda de pacientes, 

valorização da assistência curativa, falta de motivação dos profissionais para 

executarem atividades de educação e, por último, a carência de habilidades de 

alguns profissionais” como uma fundamentação desses dizeres. 

 

A sensação de desunião entre serviços, gestores e comunidade, emerge como 

um fator complicador para uma equipe de SF, através de atividades desenvolvidas 

sob pressão, ameaças, e por não terem apoio gerencial quando necessário. 

Assim, ainda da pesquisa de Barbosa e Aguiar (2008, p.385), tornam-se 

evidentes essas dificuldades e a falta de apoio aos enfermeiros, quando as autoras 

inferem a fala de uma das entrevistadas da seguinte forma: 

“Tinha um grande [...] buraco entre a gerencia e a ponta, [...] 
nos últimos dois, três anos, não teve feedback, [Nós] 



apresentava[mos] os problemas e dificuldades, e ela [a 
gestora] poderia me falar que momentaneamente não podia 
resolver mas estava ciente dos problemas, [porém] não tinha 
nem essa satisfação.” 

 

Assim, os preceptores podem estar identificando na proximidade existente com 

a universidade uma possibilidade de atuação profissional mais estável. 

Quanto à remuneração extra oferecida pela IES, quando analisada 

quantitativamente pelos mesmos (um salário mínimo), pode-se tornar um fator 

frustrante. Na pesquisa de Berardinelli (2003, p. 71) “a carência de incentivo 

financeiro ou de alguma outra forma compensatória da sobrecarga de trabalho”, 

evidencia uma dificuldade presente na atividade. 

Assim, indo de encontro à pesquisa da autora, e aos dados evidenciados nessa 

pesquisa de que todos os preceptores manifestaram interesse em estarem 

presentes no programa de preceptoria da IES no próximo semestre, fica claro que a 

questão remuneração é importante para os preceptores, a qual pode estar definida 

como uma complementação de renda para os mesmos. 

Na relação entre os preceptores e a faculdade evidencia-se a falta de 

estabelecimento de vínculos, com um enfermeiro relatando a sensação de estar 

“solto”, sendo os contratos firmados diretamente entre a IES e a SMS. Em nenhum 

momento os contratos passam pelos preceptores, e os mesmos são incumbidos da 

preceptoria como o estabelecimento da unidade em que atua como campo para 

estágio.  

Ainda nessa relação entre o preceptor e o curso de graduação em Enfermagem 

percebe-se um desinteresse por parte dos preceptores, pois nas três reuniões 

semestrais observo um bom envolvimento dos docentes, representando seus 

respectivos campos de estágio, dos representantes dos discentes do último ano, 

porém existe uma baixa representatividade dos preceptores, o que me faz refletir 

sobre a necessidade de maior atenção a esses profissionais, seja no sentido de 

acolhimento ou de envolvimento com as atividades acadêmicas. 

Ainda assim, o grupo entrevistado, quando perguntado se teria interesse em 

atuar na preceptoria no próximo semestre/ano, foi unânime em demonstrar 



interesse.  Fica evidente que mesmo descontentes com aspectos de como a 

preceptoria vem sendo estabelecida, a vontade de fazer parte do grupo prevalece. 

Outros fatores motivadores que foram apontados incluem a realização pessoal, 

a convivência com o grupo de alunos e a satisfação encontrada em transmitir 

conhecimentos. 

Um dos fatores ainda apontados pelos preceptores foi a motivação dos alunos 

em aprender durante a preceptoria em ECS. Como dito anteriormente 

(BERARDINELLI, 2003; BOTTI, 2010; BURIOLLA, 1995, p.176), a criação da 

identidade profissional dos alunos inicia-se no ECS através das práticas em que os 

mesmos estão inseridos, sendo os preceptores responsáveis por conduzi-los nesse 

processo e de fundamental influencia na formação ética e moral dos alunos. Assim, 

preceptores motivados tornam os alunos motivados e vice-versa. Nesse contexto, 

Carvalho (2008, p.102), infere: “a qualidade da relação entre a academia e o espaço 

do trabalho em saúde reflete diretamente na qualidade da formação dos novos 

profissionais”. Através da fala do autor, manifesta-se a necessidade da aproximação 

dos gestores do serviço de saúde e dos gestores da IES, na tentativa de maior 

envolvimento dos mesmos para facilitar a formação dos alunos. 

Um mecanismo de implementação da preceptoria e sensibilização da equipe é 

necessário, pois segundo Ângelo (1989) “quanto mais acolhedor o contexto onde se 

realiza a aprendizagem prática, mais positiva é a atividade do aluno”. Fica explicito 

que a preceptoria não deve ser imposta a uma equipe, e tem uma fase de 

implantação e envolvimento dos profissionais, seja por parte do enfermeiro do 

serviço ou dos próprios docentes, para tornar-se bem estruturada. 

Neste mesmo eixo serão ainda destacados alguns dos fatores apontados como 

frustrantes para o desenvolvimento da preceptoria. 

Um fator de frustração destacado pelos preceptores no roteiro de entrevista 

semi-estruturada foi a falta de apoio da faculdade e dos professores para o 

desempenho da atividade.  

A necessidade de maior envolvimento da faculdade foi evidenciada e esse 

envolvimento não pode restringir-se aos docentes, podendo incluir os gestores 



acadêmicos, quando da pactuação das condições de trabalho e ensino, e oferta de 

oportunidades de capacitação ao preceptor.  

Como dito por Carvalho (2008), esse quanto mais envolvidos estiverem os 

atores (preceptores, docentes, gestores acadêmicos e alunos, não excetuando-se os 

gestores do serviço de saúde) de todo o processo de formação dos alunos através 

da preceptoria, melhor a qualidade do serviço ofertado e maior a contribuição para a 

formação dos mesmos. 

Como mencionado anteriormente, os docentes podem afastar-se das unidades 

por medo de se exporem a situações novas ou conflitantes ou pela falta de 

segurança para desenvolverem habilidades práticas (VASCONCELOS, 2002), 

atendo-se aos espaços de sala de aula. 

Na análise dos dados o apoio e a orientação recebidos dos professores da 

universidade foram caracterizados como sendo a maioria, de regular a fraco. Existe 

nesse ponto, um desinteresse em mútuo auxílio. Alguns professores podem 

perceber os preceptores como profissionais academicamente despreparados para 

estarem inseridos no processo de formação, e os preceptores podem perceber os 

professores como “teóricos”, distantes da realidade dos serviços. Assim, torna-se 

importante englobar os dois atores em um processo de recaracterização da relação 

teoria-prática e valorização conjunta de ambos os profissionais no apoio ao 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes compatíveis com o 

adequado exercício da Enfermagem.  

Tal fato encontra subsídios na pesquisa de  Berardinelli (2003, p.23) quando a 

autora infere: “são os preceptores que estão próximos dos desafios do cotidiano, e 

não os docentes, que militam, na maioria das vezes, apenas nos meios 

acadêmicos”. 

Quando o docente deixa de estar inserido no serviço junto ao preceptor e se 

torna um ator distante, o vínculo entre ensino-serviço torna-se fragilizado, 

prejudicando o desenvolvimento de competências. Segundo Albuquerque (2008, 

p.359), “para compreender o que o estudante formará sobre as unidades por onde 

passa e o estabelecimento de vínculo entre usuários e serviços, representado pela 

relação com o preceptor que o atende, seria necessário que o professor estivesse 



no serviço e se sentisse parte dele a ponto de também se ver representado por tal 

serviço”. 

Por outro lado, seria interessante que os preceptores participassem mais 

regularmente nas atividades educacionais, deixando de preocupar-se apenas com 

suas funções assistenciais, superando o comprometimento exclusivo de receberem 

os alunos e transmitir-lhes técnicas de enfermagem, com pouco aporte de como 

promover a formação crítica e reflexiva do aluno. Encontro respaldo na pesquisa de 

Patey (2008), quando o autor descreve que “ensinar as habilidades relacionais, que 

compreendam a formação ético-moral, ao mesmo tempo em que se preocupa com 

os atributos técnicos é o grande desafio dos preceptores”. Cabe investigar, porém, 

elementos de natureza logística que possam estar dificultando esta participação: 

horário, distância, liberação pelo serviço. 

Abordando o assunto, encontro subsídios na pesquisa de Berardinelli (2003, 

p.75), quando a autora apresenta as expectativas de uma das participantes como: 

“Acho que nós tínhamos que ter um tempo maior para orientar melhor esses alunos”. 

O preceptor é um elo entre o novo profissional e a prática, cada vez mais 

recrutado pelas universidades devido seu desempenho nos ambientes de trabalho, 

flexibilidade de horários para os discentes e, menor custo para as instituições 

formadoras. Porém, o que precisa ser visto é se o apoio aos alunos se dá de 

maneira adequada e em um ambiente adequado, que possam trazer o aluno à 

realidade da função e não deixá-los desamparados em campo de estágio de forma 

que esse momento da formação não signifique apenas o cumprimento de carga 

horária. 

Dessa forma, na pesquisa de Carvalho (2008, p.102), o autor infere: “os 

preceptores compreendem que o ECS se constitui parte relevante do processo de 

formação e que estes devem contribuir para preparar os profissionais com 

competência técnica, porém, a formação de enfermeiros comprometidos socialmente 

com a profissão e com os usuários dos serviços parece não fazer parte da 

preocupação dos preceptores”. Para alguns preceptores, o conhecimento em 

educação, pode estar ligado somente ao domínio e transmissão de habilidades 

técnicas, evidenciando o distanciamento com o perfil docente e as competências 

profissionais. 



“Por não estarem preparados para a prática reflexiva, necessitam de estímulo, 

orientação e cooperação, sendo que as tentativas de mudanças geram insegurança 

aos formadores acostumados apenas a passar seu conhecimento” Costa (2008, 

p.101).  

Nesse sentido, o apoio por parte dos docentes e da faculdade aos preceptores 

torna-se mais evidente, seja através da facilitação nas práticas com a inserção dos 

docentes e/ou da oferta de capacitações por parte da IES, no contexto de 

operacionalização da Educação Permanente em Saúde. 

A descaracterização e a fragmentação da preceptoria podem ser evidenciadas 

quando destaca-se a falta de critérios de escolha dos preceptores que irão 

desenvolver a atividade. Desta forma, a atividade é empregada por profissionais 

muitas vezes mais preocupados com a remuneração ao final do mês do que com a 

qualidade da formação dos egressos, talvez, não por vontade própria, mas pelo 

próprio desconhecimento do real significado da preceptoria e a baixa remuneração e 

sobrecarga de atividades no serviço municipal.  

A escolha é feita não por suas competências ou pela análise do seu perfil, mas 

pela indicação das unidades, onde os preceptores parecem vir embutidos nesse 

processo. Assim, os resultados obtidos nas entrevistas vão ao encontro da pesquisa 

de Berardinelli (2003, p.66), onde a autora infere: “(...) tornavam-se preceptores, 

mesmo sem que houvesse diagnóstico de suas aptidões, interesses ou experiências 

suficientes para participar dessa atividade”. 

Nota-se que mesmo o profissional não se enquadrando no que caracteriza a 

preceptoria, a indicação de uma boa unidade, com acesso e demanda de pacientes, 

torna-se mais importante do que o tempo de formado ou a titulação dos preceptores, 

previstos como critérios definidos pela Portaria n.º 1.111/GM de 05/07/2005. 

A mesma autora ainda pode contribuir com os seguintes dizeres em 

concordância com tal Portaria: “Também não houve levantamento da formação 

específica, sob o enfoque didático-pedagógico, visão de mundo e de conhecimento 

acerca de requisitos teórico-práticos para a formação do preceptor” 

(BERARDINELLI, 2003, p.66). 



Assim, o contexto da atividade de preceptoria do município, encontra respaldo 

na pesquisa da autora, pois ao invés da escolha do preceptor mais preparado 

através da análise do seu perfil, a escolha é feita através das unidades de melhor 

acesso para os alunos e maior demanda de pacientes, através da indicação dos 

gestores do serviço de saúde e da SMS. 

Outro fator de frustrações para os enfermeiros foi o excesso de atividades e da 

carga-horária elevada com que convivem.  

Tomando como princípio a sobrecarga de trabalho dos enfermeiros, que em 

sua maioria trabalham quarenta horas semanais, pouco tempo resta, ou nenhum, 

para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, reuniões, orientações, 

qualificações, entre outros, o que obriga o preceptor a permanecer com sua visão 

técnica de ensinamento limitado à sua unidade. 

Ainda, na resolução COFEN 299/2005, abordada anteriormente, em seu artigo 

5º, parágrafo único, fica definido ser vedado ao enfermeiro desenvolver, ao mesmo 

tempo, as funções do serviço e de supervisor de ECS. Assim, um enfermeiro com 

carga horária de quarenta horas semanais, não teria a oportunidade de ser apontado 

como preceptor.  

Tal resolução descaracteriza a preceptoria, pois afasta a prática real da 

vivência dos estudantes. Se houver tempo hábil para a atividade ser desenvolvida 

fora da carga horária assistencial do enfermeiro, esta poderá estar sendo geradora 

de um cenário de ensino-aprendizagem descontextualizado, em que o enfermeiro 

não atribui sua realidade ao ensino. 

No que diz respeito ao distanciamento universidade e serviço, Carvalho (2008, 

p.102) descreve como a “permanência de uma visão dicotômica entre teoria e 

prática em uma organização curricular que concebe os campos da prática como 

instâncias que tem pouco ou nada a oferecer em termos de articulação entre novas 

aprendizagens”.  

Assim, o autor engloba a necessidade da articulação entre essas esferas e a 

criação conjunta de estratégias que podem subsidiar o serviço de formação dos 

futuros profissionais da ABS, minimizando assim a influência percebida pela 

flutuação dos enfermeiros nos serviços. 



Finalizando esse eixo temático, destaco que as facilidades e as frustrações 

aqui apontadas podem ser identificadas como situações que podem favorecer ou 

gerar grandes dificuldades para o desenvolvimento da preceptoria, levando-a a 

permanecer descaracterizada. 

  

4.5.1.2 – Conhecimento acerca das Políticas de Ensino e percepções 
sobre Educação  

Sobre o currículo do curso de Graduação em Enfermagem da faculdade 

estudada e o grau de informação que os enfermeiros tinham do mesmo, ficou 

evidenciado que mesmo com quatro enfermeiros optando por um nível alto de 

informação, os outros seis destacaram como nível intermediário para menos, porém, 

é preciso elucidar que alguns desses preceptores são egressos da IES, assim como 

um preceptor que já atuou como docente da mesma, o que pode ter favorecido 

algum tipo de conhecimento a respeito do currículo do curso. 

Em relação ao ECS, Carvalho (2008, p.104) destaca que: “esses são de 

fundamental importância para o desenvolvimento de competências e devem ser 

compreendidos e desenvolvidos como parte integrante do PPP do curso, não mais 

se admitindo descontinuidade entre eles”. É fato que a faculdade e os preceptores 

precisam de uma relação mais íntima, pois deve existir a preocupação e o 

compromisso da formação do enfermeiro com os determinantes das DCN, que 

guiam os PPP. 

Portanto, a adequada formação de profissionais para o atual mercado de 

trabalho e o desenvolvimento de competências encara segundo Ito (2006, p.574), “o 

desafio de enquadrar as exigências da LDB e das DCN às práticas dos formadores”. 

Porém, é controverso o aspecto dos preceptores se destacarem na pesquisa 

como bem preparados para exercerem papéis educacionais sem conhecer 

adequadamente as DCN, onde estão caracterizados os aspectos referentes à 

formação do enfermeiro. 

O momento formalizado entre a instituição e os preceptores, como já descrito, 

são as reuniões da comissão do ECS das quais os preceptores não se fazem tão 



presentes. Criar mecanismos de aproximação entre ambos e explicitar as políticas 

educacionais que permeiam a atividade como as DCN, o PPP, a grade curricular, o 

regulamento dos estágios supervisionados fomentará uma identidade educacional 

na preceptoria, tirando-a da informalidade apresentada até o momento. Piancastelli 

(2009, p. 128) descreve que: “a educação dos profissionais de saúde deve ser 

enfocada em consonância com as diretrizes de uma política de saúde nacional e 

regional, moldando o futuro profissional de acordo com a realidade local e com as 

projeções de sua transformação”. 

Corroboro com o autor, no sentido de que, quanto mais próximo do contexto 

local em que o aluno irá atuar melhor será sua abordagem, pois mais ciente este 

estará da realidade dos problemas de saúde e sociais que permeiam a ABS, porém 

não se deve deixar de guiar sua formação conforme as DCN determinam, ou seja, 

um profissional generalista capaz de atuar em todos os níveis de assistência e em 

diversas áreas de atuação. 

Os preceptores demonstraram que a maioria conhece o PET-Saúde, porém 

não foi mensurado até onde esta política imprime importância em suas atividades já 

que a IES em questão não possui o programa. É uma preocupação da pesquisa 

investigar maneiras de tratar a preceptoria de modo próximo e comprometido com a 

formação dos egressos, já que nessa situação, ela se torna uma iniciativa própria de 

formação profissional. 

A vinculação entre os conceitos de aprendizagem, de ensino e de políticas 

pedagógicas compreendem, segundo Perrenoud et al. (2001, p.18) “o conjunto das 

competências que um profissional reflexivo deveria dominar: as competências 

relativas à vida da classe, as necessárias as relações com os alunos, as ligadas aos 

conhecimentos ensinados, as exigidas pela sociedade e as que são inerentes à 

pessoa”. 

Os preceptores entrevistados se mostraram seguros ao responderem questões 

que incidiam sobre suas ações educacionais, por exemplo, quando foram abordados 

sobre como consideravam seu conhecimento em educação prevaleceu a resposta 

como excelente.   



Porém o pouco envolvimento que os mesmos têm com o currículo da 

instituição pode torná-los desconhecedores do processo de formação dos alunos e 

sobre isto implica um desconhecimento educacional. Além disso, ficou evidente a 

pouca leitura de artigos vinculados à Educação. 

O papel do preceptor na educação fica caracterizado por Botti (2011, p.65) 

como “profissional que domina a prática clínica e os aspectos educacionais 

relacionados a ela, transformando-a em um ambiente e momento educacional 

propício, identificando as oportunidades de aprendizagem e os cenários de 

exposição”. Assim, é válido analisar se os preceptores realmente conseguem 

identificar tais habilidades educacionais e tem em sua prática o embasamento das 

políticas educacionais para guiá-los. 

Ainda, quando solicitados a classificarem a qualidade do ensino oferecido no 

serviço, este foi classificado de intermediário para menos. Em contraposição, ao 

serem questionados sobre como se sentiam no desempenho da preceptoria, a 

maioria disse estar confortável. 

Torna-se um fato preocupante os preceptores se sentirem confortáveis 

(individualmente) atuando em serviços que oferecem um ensino que eles próprios 

consideram aquém do desejável. Isto pode indicar uma situação onde os 

preceptores se revelam acomodados com a rotina estabelecida, já que não existe 

critério de seleção, assim os mesmos se sentem seguros por estarem em unidades 

escolhidas pela faculdade, não se comprometendo com a formação profissional do 

aluno embasada nas DCN. Tomo como base a composição dos dados onde a 

maioria dos preceptores destacou a atividade da preceptoria como menos difícil do 

que imaginavam. 

Isto também pode ser evidenciado quando a maioria dos enfermeiros 

apresenta concordância plena em realizar avaliação de habilidades e competências, 

ainda que exista um fator facilitador que é a utilização da Ficha Individual de 

Avaliação. 

Muitos preceptores podem estar se auto-avaliando como educadores de bom 

nível, pois podem atribuir à preceptoria apenas uma visão prática. No entanto, para 

Perrenoud et al. (2001, p.136), “um profissional que tem por objetivo a formação de 



novos profissionais, deve adotar competências distintas que o levem a dominar o 

processo de ensino-aprendizagem, além dos seus fazeres práticos”. Dessa forma, 

tais competências ficam elucidadas na figura abaixo: 

FIGURA 4 – Competências Profissionais do Formador 

 

FONTE: PERRENOUD et al. (2001, p.137) 

Dessa forma, a concepção de que o preceptor é apenas um transmissor de 

saberes deve ser ignorada e, a esses, devem ser atribuídos o papel de 

conhecedores das bases teóricas da atenção à saúde, da educação de adultos e 

das políticas de saúde e educação, para que assim, possam ser formadores em 

todas as esferas do ensino. 

  

4.5.1.3 – Capacitação para a atividade da preceptoria 

Apesar dos preceptores terem apontados ao início da pesquisa, percepções 

elevadas sobre seus conhecimentos em educação, níveis de conforto no 

desenvolvimento da preceptoria, capacidades para realizarem avaliação de 

habilidades e competências, entre outros, também assinalaram que o ensino 

oferecido em seus serviços estava em um nível intermediário, sugerindo uma 



dissociação (pouco provável) entre o preceptor e o serviço quanto ao seu potencial 

pedagógico. 

A análise evidenciou que apenas dois dos entrevistados disseram não ter a 

necessidade de nenhuma capacitação, sendo tal necessidade apontada pela 

maioria. Dentre os formatos de capacitação ressaltaram a necessidade de 

realização de cursos e de algum tipo de assessoramento prático ao ensino. Cabe 

aqui inferir, que são duas medidas factíveis para a IES.  

Outro fator que chama a atenção é a questão dos mesmos terem assinalados 

níveis ótimos de concordância referente ao que eles consideravam sobre o 

treinamento recebido para atuarem como preceptores, porém nunca foi oferecido 

treinamento específico para preceptores pela IES, nem pela SMS.  

Em relação à capacitação de profissionais da saúde adequados as novas 

realidades dos cenários de ensino-aprendizagem, Piancastelli (2009, p.136), 

observa: “entende-se que uma ação intersetorial – envolvendo Universidade e 

Serviço – representa a possibilidade de promover a necessária mudança, já que 

tanto o aparelho formador quanto os serviços carecem de fundamentada experiência 

para lograr tal fim”. A perspectiva dessa nova experiência na formação de 

profissionais torna-se uma via de ensejo a tal situação. 

O autor caracteriza que a adequada troca de experiências e conhecimentos, 

entre ambas as instituições favoreceria tal atividade, minimizando toda essa 

descaracterização apresentada, onde o preceptor poderia sentir-se mais seguro 

perante a SMS e a IES, quando vislumbra-se tal apoio mútuo. 

Quando solicitados, os enfermeiros apontaram áreas em que gostariam de 

receber apoio para seu aprimoramento como preceptores: o principal conteúdo 

apontado foram os métodos de ensino ativo. Estes, segundo Feuerwerker (2002, 

p.28), “são concepções pedagógicas mais modernas, sobretudo quando envolve o 

estabelecimento de relações mais democráticas entre professores e estudantes, que 

causam impactos quando se rompem as concepções tradicionais e se adotam 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, conseguindo mudar os papéis dos 

alunos e de professores”. 



Isso pode representar uma preocupação dos preceptores quanto à 

necessidade de adequação da forma de transmissão de seus conhecimentos, que 

pode ainda, estar relacionada na falta de embasamento das políticas e da 

conseqüente falta de fundamentação educacional. 

Na análise, foi observada uma pequena representatividade dos preceptores 

que assinalaram atividades como o desenvolvimento curricular, a definição de 

objetivos educacionais, a avaliação de programas de ensino e a metodologia 

científica, deixando ainda mais evidente o distanciamento entre a universidade e os 

serviços de saúde e a confusão de papéis entre um preceptor e um profissional de 

saúde tradicional. 

Seria interessante mudar essa situação e inserir, nos próprios cursos de 

capacitação apontados pelos preceptores, além da aproximação com a prática, o 

embasamento em políticas como, por exemplo, as DCN, o PPP do curso e o 

regimento do ECS. Segundo Feuerwerker (2002 p.23), “a competência na área 

técnica de atuação tem sido critério fundamental para a seleção de profissionais (...), 

porém isso implica no desconhecimento de técnicas e metodologias de ensino e de 

materiais didáticos apropriados”. Através desses dizeres, evidencia-se que compete 

aos profissionais além de seu domínio técnico, o domínio metodológico, didático-

pedagógico e o envolvimento com políticas públicas, onde estes poderão ser 

inseridos como medida de qualificação profissional na preceptoria.  

Entre os compromissos da universidade fica destacada a necessidade da 

realização da educação permanente de forma mais efetiva, assim, “a capacitação 

representa a possibilidade de se sentirem [os preceptores] habilitados para o 

desenvolvimento de suas atribuições (...) o pouco preparo para o exercício da sua 

função, juntamente com a falta de um planejamento conjunto das ações, delega 

pouca autonomia para a tomada de decisões, tanto na organização do estágio, 

quanto da relação com os alunos.” (Carvalho, 2008, p.103). 

Assim, sobre a necessidade de capacitação e da retirada da atividade da 

informalidade, encontro respaldo nos dizeres de Missaka e Ribeiro (2009), que 

destacam: “o preceptor tem papel importante neste momento da formação porque 

realiza uma atividade de ensino, mas que como tal não é considerada. Não existe 



capacitação específica para relação com o aluno que aí se constrói, nem 

compromisso formal com a formação”. 

Os autores caracterizam nessa fala o maior entrave à adequação da atividade 

de preceptoria, ou seja, a desunião dos gestores do serviço de saúde e da 

instituição formadora, que reflete de maneira negativa sobre o preceptor no intuito de 

que o mesmo permanecerá com uma atividade descaracterizada, tornando-a uma 

atividade complementar e isolada, muitas das vezes vista como um fator de auxílio e 

interesse apenas por parte da IES para a consolidação de seu ECS. 

Estes foram os pontos de maior destaque na discussão dos dados. Em seguida 

são oferecidas algumas considerações finais a título de encerramento da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A implantação do Programa de Saúde da Família provocou a necessidade de 

suprir necessidades na rede pública de saúde, com ênfase nas ações desenvolvidas 

por seus recursos humanos. Assim, novas práticas e atribuições foram criadas pelos 

profissionais da Enfermagem no decorrer da implantação desse programa. Frente a 



isso, verificam-se diversas mudanças acompanhadas pelas instituições formadoras, 

na tentativa de melhor adequar suas práticas às novas perspectivas, estabelecidas 

como norma em nível nacional através das DCN homologadas em 2001. 

O estudo aponta que alguns currículos de cursos de Enfermagem não 

contemplam totalmente às novas idéias que perpassam as DCN. O curso estudado 

enfrenta dificuldades para garantir a oferta de experiências em cenários da atenção 

básica, cabendo desenvolver novas formas de integração teoria-prática e integração 

ensino-serviço. 

A preceptoria faz parte de uma atividade desenvolvida por essas instituições e 

torna-se necessário identificar suas características. Emergem diversos obstáculos 

que impõe dificuldades ao desenvolvimento adequado da preceptoria, sendo como 

os mais percebidos, a sobrecarga de trabalho e a falta de apoio recebido da 

faculdade.  

A preceptoria, entretanto, não se atrela apenas à técnica pois deve ser capaz 

de facilitar a aproximação do estudante com a equipe de trabalho e com o contexto 

social, favorecendo uma formação crítica, reflexiva, ética e moral, tendo o preceptor 

como seu agente facilitador. No entanto, o estudo aponta uma forte percepção entre 

os entrevistados de pouca vinculação com a universidade e seu plano de estudo.  

Além dos profissionais preceptores, a Universidade deve buscar uma 

interlocução com toda a equipe de SF onde a preceptoria é realizada, para que os 

demais profissionais estejam informados e contribuam na orientação dos alunos em 

seu âmbito de atuação. Espera-se ainda que este tipo de aproximação por parte da 

IES busque sensibilizar gestores dos serviços de saúde e da SMS na tentativa de 

estabelecer um planejamento conjunto que avance no atendimento das 

necessidades dos serviços. 

Como gestor do curso de graduação em Enfermagem, reitero o desejo de 

auxiliar em maneiras mais adequadas e promissoras da manutenção da preceptoria 

no ECS do curso, através da sensibilização dos gestores acadêmicos para a oferta 

de capacitações próprias da instituição para com seus preceptores, baseadas nas 

premissas da problematização do processo de trabalho na atenção básica e na 

Educação Permanente. 

Acredito que a criação de mecanismos que permeiem a sistematização da 

preceptoria institucionalmente, poderá ser de grande contribuição para o melhor 

empenho da mesma na IES estudada. Facilitar suas práticas e aprimorar o 



conhecimento dos preceptores sobre políticas de saúde e educação superior que 

impactem o ensino da Enfermagem contribuirá para essa sistematização. 

Incluir diretrizes para a atividade da preceptoria no regulamento interno do ECS 

é uma opção que se aproxima de uma realidade possível, além da confecção de 

materiais de suporte acadêmico para os preceptores, bem como facilitar sua 

participação em atividades acadêmicas mediante negociação com seus supervisores 

e sensibilização dos mesmos sobre a importância de sua contribuição e experiência. 

A intenção da pesquisa foi criar uma percepção sobre o ambiente de ensino-

aprendizagem através da análise do processo de trabalho, para apresentar uma 

imagem da preceptoria e do potencial dos enfermeiros como educadores em seus 

ambientes de trabalho, mostrando o contexto dinâmico e complexo no qual a 

preceptoria encontra-se inserida. A partir dos resultados deste estudo, pode-se 

afirmar a necessidade de investigações futuras acerca da preceptoria e seu 

contexto, aprofundando temas como a aproximação com as políticas e práticas de 

ensino e a melhor articulação entre os serviços de saúde e universidades em suas 

correlações com a formação de recursos humanos para a saúde. 
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ANEXO I * 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Por favor, informe: 

1. Ano de nascimento 

 

 

2. Sexo 

1. Masculino  

2. Feminino  

 

3. Ano de formatura  

    

 

4. Titulação 

1. Graduação  

2. Especialização  

3. Mestrado  

4.  Doutorado  

 

Área do Conhecimento:__________________________________________________ 

    



 

5. Ano de admissão na Secretaria Municipal de Saúde 

    

 

6. Regime de trabalho 

1. 20-24 hs./sem.  

2. 40 hrs/sem  

 

 

7. Tempo de Preceptoria Na Instituição? 

1 ano ou mais  

Menos de 1 ano  

 

8. Assinale os dois principais fatores de motivação para atuar como preceptor: 

 

 

 

 

 

 

 

Utilize a seguinte escala de valores para responder as questões que se seguem, indicando, 
para cada alternativa, o seu grau de concordância. 

9. Considero meus conhecimentos em educação como: 

Excelentes 
5 4 3 2 1 

Insatisfatórios 
     

 

10. Meu grau de informação sobre o currículo da faculdade de enfermagem que acompanho é 
bastante satisfatório: 

Concordo 5 4 3 2 1 Discordo 

1. Remuneração oferecida  

2. Interesse em atuar como docente  

3. Realização pessoal  

4. Interesse em ajudar a SMS  

5. Preocupação com a formação profissional  



plenamente      totalmente 

 

11. Eu considero que o processo de implantação do estágio no qual atuo tem sido 
suficientemente discutido com os profissionais do serviço onde trabalho: 

Concordo 
plenamente 

5 4 3 2 1 Discordo 
totalmente      

 

12. Ao entrar em contato com a proposta de trabalhar como preceptor de alunos de graduação 
fiquei bastante motivado(a) com esta perspectiva de atuação: 

Concordo 
plenamente 

5 4 3 2 1 Discordo 
totalmente      

 

13. Minha participação no processo de planejamento e implantação das atividades dos alunos 
neste serviço é: 

Bastante 
intensa 

5 4 3 2 1 Praticamente 
nula      

 

14. Minha participação no processo de planejamento e implantação do ensino neste serviço: 

1. Vem aumentando  

2. Permanece constante  

3. Vem diminuindo  

 

15. Você tem alguma informação sobre as Diretrizes Nacionais para Cursos de Graduação em 
Enfermagem antes dos alunos começarem a participar das atividades neste serviço? 

1. Sim  

2. Não  

 

16. Conhece o PET SAÚDE? 

SIM  

NÃO  

 



17. Como você classifica o ensino oferecido neste serviço? 

Excelente 
5 4 3 2 1 

Péssimo 
     

 

18. Justifique: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________ 

19. Os alunos com quem trabalho se mostram bastante motivados para aprender: 

Concordo 
plenamente 

5 4 3 2 1 Discordo 
totalmente      

 

20. Assinale as atividades que desempenha ou desempenhou nos últimos três anos: 

1. Preceptoria de Alunos de Graduação 

Neste serviço?_______Em outro serviço?______ 

 

2. Preceptoria de Alunos de Pós-Graduação  

3. Atenção à Saúde  

4. Docência no ensino superior  

5. Pesquisa 

Tema:______________________________________ 

Instituição:___________________________________ 

 

6. Gestão do serviço 

Cargo?_______________Período?__________ 

 

7. Planejamento do Currículo  

 

21. Em sua atuação como preceptor, como você avalia o apoio e a orientação que você recebeu 
dos professores e gestores da faculdade que seus alunos cursam? 

Excelente 
5 4 3 2 1 

Muito fraco 
     

 

Utilize a seguinte escala de valores para responder as questões que se seguem, indicando, 
para cada alternativa, o seu grau de concordância. 



 

22. Geralmente eu me sinto confortável com meu desempenho como preceptor. 

Concordo 
plenamente 

5 4 3 2 1 Discordo 
totalmente      

 

 

23. Eu considero o treinamento recebido para atuar como preceptor suficiente para o 
desempenho dessa função. 

Concordo 
plenamente 

5 4 3 2 1 Discordo 
totalmente      

 

24. Eu me sinto preparado(a) para realizar avaliação de habilidades e competências. 

Concordo 
plenamente 

5 4 3 2 1 Discordo 
totalmente      

 

25. De acordo com a sua expectativa antes de ser preceptor, o trabalho é (foi): 

1. Menos difícil do que você imaginava  

2. Tão difícil quanto você imaginava  

3. Mais difícil do que você imaginava  

 

26. No último ano em que atuou como preceptor, com que freqüência você percebia lacunas no 
seu treinamento que o (a) levavam a ter dúvidas sobre como agir? 

1. Todas as semanas  

2. Algumas vezes por mês  

3. Muito raramente  

4. Nunca  

 

27. Que formatos de atividades de capacitação você acha mais proveitosos para apoiá-lo(a) a 
aprimorar-se como preceptor (cite até três formatos)? 

1. Não tenho necessidade de maior aprimoramento no momento  



2. Oficinas/Workshops intensivos de curta duração  

3. Cursos  

4. Assessoramento prático ao ensino  

5. Consulta(s) individual(ais) com especialista(s)  

6. Supervisão direta com observação e discussão de minhas atividades na 
preceptoria 

 

7. Avaliação de meu desempenho feita pelos alunos  

8. Avaliação de meu desempenho por meus pares  

 

 

 

 

28. Pretender continuar atuando como preceptor no próximo ano/semestre letivo? 

1. Sim  

2. Não  

 

29. Assinale de uma a três áreas em que você gostaria de apoio para aprimorar-se como 
preceptor: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Quantos artigos sobre sua área de conhecimento/especialidade você leu nos últimos doze 
meses? 

1. Desenvolvimento curricular  

2. Definição de objetivos educacionais  

3. Aula expositiva  

4. Métodos Ativos de Ensino-Aprendizagem  

5. Princípios de educação de adultos   

6. Dinâmica de grupos  

7. Ensino das habilidades e atitudes profissionais  

8. Métodos de avaliação dos alunos  

9. Avaliação de programas de ensino  

10. Metodologia Científica  



1. 0-1  

2. 2-3  

3. 4-5  

4. 6 ou mais  

 

31. Quantos artigos sobre educação você leu nos últimos doze meses? 

1. 0-1  

2. 2-3  

3. 4-5  

4. 6 ou mais  

 

*Adaptado de: ALMEIDA, Henriqueta Galvanin de; FERREIRA FILHO, Olavo Franco ;CÓLUS, Ilce ; LINHARES, Rosa Eliza; 
TAKAHASHI, Olga ; AGUIAR, Adriana Cavalcanti. Elaborando a Capacitação de Tutores: Subsídios da Prática. Revista 
Brasileira de Educação Médica (Impresso) , Rio de Janeiro, v. 27, n. 3, p. 191-199, 2003. 

ANEXO II 
 

FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIOS 
CURSO DE ENFERMAGEM 

 
Local do estágio: _______________________Início:__________Término: ___________ 

 
Aluno: ______________________________ Mat.: ____________ Período: __________ 

 

Competência 
Específica 

Resultados esperados P1 P2 P3 P4 P5 

Apresentação 

Pessoal e 
Biossegurança 

Maneira como se apresenta no estágio 
(vestimenta, higiene, maquiagem 

discreta, cabelos presos, unhas curtas 
e limpas, sem adornos exagerados e 

material de bolso). 

     

Assiduidade e 
Pontualidade 

Comparecimento às atividades 
programadas e cumprimento dos 

horários estabelecidos. 

     

Interesse Grau de empenho e desenvolvimento 
nas atividades propostas. 

     

Iniciativa e Tomada 
de Decisão 

Capacidade de demonstrar iniciativa, 
de emitir idéias próprias e de tomar 
decisões frente a situações com ou 

sem estímulos. Apresentar 
alternativas e sugestões para solução 
e/ou encaminhamentos pertinentes à 

sua resolutividade. 

     



Relacionamento e 
Bioética 

Capacidade de estabelecer e manter 
interação de forma respeitosa, segura, 

educada, sabendo ouvir pontos de 
vista e sugestões. Capacidade de 
aceitar colaboração dos colegas e 
sugestões do supervisor e conduta 

bioeticamente correta 

     

Comunicação 

Capacidade para iniciar e manter 
comunicação adequada, através de 
linguagem verbal e corporal, com 
clientes/familiares/membros da 

equipe. 

     

Organização e 
Elaboração de 

relatórios 

Capacidade de ordenar e desenvolver 
racionalmente as atividades 

objetivando resultado positivo. 
Capacidade de se fazer entender 

através de registros escritos. 

     

Relacionamento 
teoria e prática 

Capacidade em relacionar as bases 
teóricas com as ações desenvolvidas. 
Senso de observação: capacidade de 

perceber fatos e detalhes importantes. 

     

Habilidade 
Psicomotora 

Capacidade de desenvolver 
eficientemente atividades manuais, 
embasadas em princípios técnico-

científicos. 

     

Conhecimento 
técnico-científico 

Conhecimentos gerais e específicos 
necessários para a formação 

profissional, fundamentando suas 
ações. 

     

TOTAL ___________________      

MÉDIA FINAL 
Realiza-se o somatório das notas dos 

cinco preceptores e divide-se por 
cinco. 

 

NOTA:______________ 

 

 
 
Preceptor1: ___________________________________________ 
 
Preceptor²: ___________________________________________ 
 
Preceptor3: ___________________________________________ 
 
Preceptor4: ___________________________________________ 
 
Preceptor5: _________________________________________ 
 

 

 

 

 Cumprimento  Total: 1,0 ponto 

 Cumprimento Satisfatório: 0,75 ponto. 

 Cumprimento Parcial: 0,50 ponto. 

 Cumprimento Insatisfatório: 0,25 ponto. 

 Não Cumpre: 0,0 ponto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE A 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

 

Data ____/___/___ 

 

 

1. Como você caracteriza o trabalho da  preceptoria? 

 

2. Como você foi escolhido para ser preceptor? 

 

3. O que considera mais interessante? E o que considera mais frustrante? Exemplifique. 



 

4. Você teve oportunidade de capacitação ou desenvolvimento profissional para o 
exercício da atividade de preceptoria. Quais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE B 
 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
  

 

 Você está sendo convidado para participar da pesquisa ENSINO-APRENDIZAGEM 
DE ENFERMAGEM NA REDE BÁSICA DE SAÚDE: A PRECEPTORIA DE ESTÁGIO DE 
UMA IES DO NOROESTE FLUMINENSE. Você foi selecionado por fazer parte da equipe 
de preceptores de alunos da graduação em enfermagem da Universidade Iguaçu – Campus 
V e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar 
e retirar seu consentimento.  

 

 Esta pesquisa esta inserida na linha de pesquisa: Organização, Gestão e Avaliação 
de Serviços Básicos de Saúde do Mestrado Profissional em Saúde da Família da 
Universidade Estácio de Sá, onde o pesquisador Guilherme Lemos Imbelloni cursa o 
mestrado sob a orientação da Professora Drª. Adriana Cavalcanti de Aguiar.  



 

 Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador, com a 
Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna / RJ ou qualquer outra instituição. 

 O objetivo deste estudo é analisar as percepções dos preceptores sobre o processo 
de ensino-aprendizagem para a contribuição da formação dos discentes. Sua participação 
nesta pesquisa consistirá em responder um questionário e uma curta entrevista, sendo os 
depoimentos gravados em áudio e transcritos na íntegra. . 

 As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos a 
anonimidade sobre sua participação. Todo material proveniente da coleta de dados será 
destruído logo após o término da pesquisa. 

 Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Você 
receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador 
principal e do professor orientador, podendo tirar suas dúvidas sobre o Projeto de Pesquisa 
de sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 Os resultados deverão contribuir para aprimorar o acompanhamento da atividade de 
preceptoria neste município. O trabalho poderá ser apresentado em eventos e publicações 
sem identificação dos participantes. 

 

 

DADOS DO PESQUISADOR PRINCIPAL:  

Nome: Guilherme Lemos Imbelloni 

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 256, Loteamento Boa Fortuna, CEP: 28300-000 – Itaperuna/RJ. 

Telefone: (22)9867-5008 

 

DADOS DO PROFESSOR ORIENTADOR:  

Nome: Adriana Cavalcanti de Aguiar 

Endereço: Rua do Riachuelo, nº 27, 6º andar, Lapa, CEP: 20.230-010 - Rio de Janeiro/RJ. 

Telefone: (21)3231-6135 

 

 

___________________________________               ___________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Principal                         Assinatura do Professor Orientador 

 



Declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 
participar. Estou ciente de que os resultados são confidenciais e que serão utilizados unicamente 
para fins de pesquisa.  

 

 O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ para o curso de Mestrado em Saúde da Família, que funciona no 
Campus Arcos da Lapa, na Rua do Riachuelo, nº 27, 6º andar, Lapa, CEP: 20.230-010 - Rio de 
Janeiro / RJ - BRASIL. TELEFONE (21)3231-6135 – FAX (21)3231-6135 – ENDEREÇO 
ELETRÔNIO: ppgsaudedafamilia@estacio.br. 

 

 

Itaperuna/RJ, _____ de _______________ de ________ 
 

_____________________________________________ 

Assinatura 
 

Testemunha 1 ________________________________________ 
 

Testemunha 2 ________________________________________ 

 

 

APÊNDICE C 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Senhor Enfermeiro, responsável pelas Unidades Básicas de Saúde do Município de Itaperuna – 
RJ. 

 

Venho por meio desta, solicitar a V.S.ª autorização para desenvolver, no setor de rede básica em 
saúde, em especial, no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos e nas Unidades Básicas de Saúde, a 
pesquisa: “ENSINO- APRENDIZAGEM DA ENFERMAGEM NA REDE BÁSICA DE SAÚDE: A 
PRECEPTORIA DE ESTÁGIO DE UMA IES DO NOROESTE FLUMINENSE” que dará origem a uma 
Dissertação de Mestrado. 

Este projeto tem como objetivos: 1) Analisar as percepções dos processos envolvidos no que diz 
respeito ao processo de ensino-aprendizagem para a contribuição da formação dos discentes; 2) 
Descrever o processo de preceptoria no estágio supervisionado na rede básica de saúde dos alunos 



do último ano do curso de graduação em enfermagem de uma IES do noroeste fluminense; e 3) 
Discutir as principais dificuldades percebidas e as necessidades identificadas pelos preceptores no 
exercício de suas funções educacionais. 

Em linhas gerais, visa contribuir com a formação ação educativa do enfermeiro assistencial preceptor 
para a melhoria da formação dos discentes da Universidade Iguaçu – Campus V. 

A produção de dados será conduzida por encontros individuais, através de entrevista semi-
estruturada. É importante informar que será mantido o anonimato de todos os envolvidos na pesquisa 
e que nenhum prontuário de pacientes será utilizado. 

 

Certo de contar com o apoio de V.Sª, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que forem 
necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________ 

Guilherme Lemos Imbelloni 
Pesquisador Principal 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D 

 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

Senhor Secretário Municipal de Saúde de Itaperuna – RJ. 

 

Venho por meio desta, solicitar a V.S.ª autorização para desenvolver, no setor de rede básica em 
saúde, em especial, no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos e nas Unidades Básicas de Saúde, a 
pesquisa: “ENSINO- APRENDIZAGEM DA ENFERMAGEM NA REDE BÁSICA DE SAÚDE: A 
PRECEPTORIA DE ESTÁGIO DE UMA IES DO NOROESTE FLUMINENSE” que dará origem a uma 
Dissertação de Mestrado. 



Este projeto tem como objetivos: 1) Analisar as percepções dos processos envolvidos no que diz 
respeito ao processo de ensino-aprendizagem para a contribuição da formação dos discentes; 2) 
Descrever o processo de preceptoria no estágio supervisionado na rede básica de saúde dos alunos 
do último ano do curso de graduação em enfermagem de uma IES do noroeste fluminense; e 3) 
Discutir as principais dificuldades percebidas e as necessidades identificadas pelos preceptores no 
exercício de suas funções educacionais. 

Em linhas gerais, visa contribuir com a formação ação educativa do enfermeiro assistencial preceptor 
para a melhoria da formação dos discentes da Universidade Iguaçu – Campus V. 

A produção de dados será conduzida por encontros individuais, através de entrevista semi-
estruturada. É importante informar que será mantido o anonimato de todos os envolvidos na pesquisa 
e que nenhum prontuário de pacientes será utilizado. 

 

 

Certo de contar com o apoio de V.Sª. coloco-me à disposição para os esclarecimentos que forem 
necessários. 

 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________ 

Guilherme Lemos Imbelloni 
Pesquisador Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


