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RESUMO 
 
 

Os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (PRMS/UFRN) tem como pilares orientadores o processo de 
aprendizagem do ensino em serviço, o trabalho multiprofissional interdisciplinar e 
seguir os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Embora os 
PRMS/UFRN tenham sido idealizados com foco na atenção hospitalar, o processo 
de formação na inserção dos residentes na Atenção Primária à Saúde (APS) ocupa 
importante papel, pois esses necessitam vivenciar todos os níveis de atenção, já que 
o processo de educação pelo trabalho a que se propõe a Residência é baseado na 
integralidade da atenção à saúde. Diante disso, a presente pesquisa buscou elucidar 
a inserção desses residentes nos serviços de APS, através de uma abordagem 
qualitativa de estudo de caso, onde a coleta dos dados foi realizada em dois 
momentos distintos: no primeiro momento, foi realizado um questionário, mediante 
um roteiro semiestruturado, com os residentes dos PRMS/UFRN, Campus Natal; na 
segunda etapa, foi realizada a técnica de grupo focal com um grupo de nove 
residentes, e os dados foram analisados a partir da análise de conteúdo temática 
categorial. A partir do processo de categorização empírica, emergiram categorias e 
subcategorias, dentre as quais, os aspectos positivos e as potencialidades da 
inserção dos residentes na APS. Foi detectada a articulação de ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde; formação na integralidade do cuidado à saúde, 
atividades multiprofissionais e de integração ensino-serviço-comunidade. Em relação 
às dificuldades encontradas nessa vivência, nos deparamos com a organização e o 
planejamento das atividades do rodízio, a preceptoria, o processo de trabalho 
encontrado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de fatores externos à 
prática educacional, como a questão da segurança nessas comunidades. Assim, 
com esse diagnóstico situacional, foi possível perceber que os residentes 
identificaram a importância deste rodízio para a sua formação profissional, já que 
esses estão inseridos em programas de pós-graduação na atenção hospitalar. Como 
produto imediato deste estudo, será apresentado um relatório que promoverá um 
espaço para a discussão e avaliação deste rodízio pelas coordenações dos 
PRMS/UFRN, em busca de adequações organizacionais e pedagógicas, além da 
proposição de capacitações para os atores envolvidos com esse processo, visando 
à implantação de melhorias no rodízio da APS, em prol da formação qualificada de 
profissionais para o SUS.  

Palavras-chave: Educação em Saúde. Residências em Saúde. Atenção Primária à 
Saúde. Integralidade em Saúde. Ensino-serviço-comunidade. Grupo Focal. 

 

Palavras-chave: (Descritores em Ciências da Saúde): Educação em Saúde. 

Internato não Médico. Atenção Primária à Saúde. Integralidade em Saúde. Estudo 

de Caso. 
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ABSTRACT 
 

The Health Multiprofessional Residency Program of the Federal University of Rio 
Grande do Norte (PRMS/UFRN) adopts as guiding keystones the learning process of 
in-service teaching, the interdisciplinary multiprofessional work and the compliance 
with the principles and guidelines of the Brazilian Unified Health System (SUS). 
Although PRMS/UFRN have been idealized with a focus on hospital care, the training 
process in the insertion of residents in the Primary Health Care (PHC) has an 
important role because they need to experience all levels of care, taking into account 
that the educational process through work proposed by the Residence is based on 
the comprehensiveness of health care. In light of the foregoing, the present research 
has sought to elucidate the insertion of these residents in PHC services, through a 
qualitative approach of case study, where data collection was held in two different 
moments: firstly, a questionnaire was accomplished, through an semi-structured 
script, with the residents of PRMS/UFRN, Natal Campus; subsequently, the focus 
group technique was accomplished with a group of nine residents, and data were 
analyzed from the categorical thematic content analysis. From the process of 
empirical categorization, categories and subcategories were raised, among which, 
the positive aspects and potentialities of insertion of residents in PHC. We detected 
the articulation of actions for promoting, preventing and recovering health; training in 
comprehensiveness of health care, multiprofessional activities and activities aimed at 
doing the integration among teaching-service-community. Regarding the difficulties 
found in this experience, we dealt with the organization and planning of rotation 
activities, the preceptorship, the process of work found in the Basic Health Units 
(BHU), in addition to factors external to educational practice, such as the issue of 
safety within these communities. Accordingly, with this situational diagnosis, we 
became able to realize that residents have identified the importance of this rotation 
for their vocational training, since these are inserted in post-graduate programs in 
hospital care. As an immediate product of this study, we will present a report that will 
provide a space for discussion and assessment of this rotation by the coordination 
bodies of PRMS/UFRN, in order to seek organizational and pedagogical adaptations, 
besides the proposition of qualification courses for the actors involved with this 
process, aiming the implementation of improvements in the rotation of PHC toward 
the qualified training of professionals for SUS.  

Keywords: Health Education. Health Residencies. Primary Health Care. 
Comprehensiveness in Health. Teaching-service-community. Focus Group. 

 

Keywords: (Descriptors Health Sciences): Health Education. Non-medical Boarding school. 

Primary Health Care. Comprehensiveness in Health. Case study. 

 

 

 

  

  



7 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

APS Atenção Primária à Saúde 

ABS Atenção Básica à Saúde 

CD Crescimento e Desenvolvimento 

CNRMS 
Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 

Saúde  

CRA Centro de Reabilitação Adulto 

DeCS Descritores em Ciências da Saúde 

DCN Diretrizes Curriculares Nacionais 

EaD Educação a Distância 

EBSERH Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

HU Hospital Universitário 

HUAB Hospital Universitário Ana Bezerra  

HUOL Hospital Universitário Onofre Lopes  

IES Instituições de Educação Superior  

MEC Ministério da Educação 

MPES Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 

MEJC Maternidade Escola Januário Cicco 

MS Ministério da Saúde 

PET-SAÚDE Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

PPP Projeto Político Pedagógico 

PRMS Programa de Residência Multiprofissional em Saúde  

PRÓ-SAÚDE 
Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde 

SEDIS Secretaria de Educação à Distância 

SMS Secretaria Municipal de Saúde 

SUS Sistema Único de Saúde 

R1  Residente do 1° ano de curso 

R2 Residente do 2° ano de curso 

RN Rio Grande do Norte 

UBS Unidade Básica de Saúde 

UND Unidade 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 



8 
 

Sumário 

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................... 09 

2 OBJETIVOS............................................................................................. 16 

   2.1 OBJETIVO GERAL............................................................................. 16 

   2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................... 16 

3 MÉTODOS................................................................................................ 17 

   3.1 TIPO DE ESTUDO.............................................................................. 17 

   3.2 POPULAÇÃO/SUJEITOS DA PESQUISA.......................................... 17 

   3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO .............................................................. 17 

   3.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO ............................................................. 18 

   3.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS.............................................................. 18 

   3.6 COLETA DE DADOS ......................................................................... 18 

   3.7 ANALISE DOS DADOS ..................................................................... 20 

4 RESULTADOS........................................................................................ 22 

   4.1 O PRODUTO...................................................................................... 22 

   4.2 RELATÓRIO....................................................................................... 24 

1. Programas de Residência Multiprofissional/UFRN................... 24 

2. Caracterização do Grupo Estudado........................................... 26 

3. Cenários de Prática e o Contexto para a Inserção das 

Residentes.................................................................................... 

29 

4. A Preceptoria ............................................................................... 33 

5. Processo de Trabalho.................................................................. 37 

6.  Atenção Integral e Implicações para Formação para o 

SUS................................................................................................ 

44 

7. Potencialidades e Fragilidades................................................... 51 

5 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DA SAÚDE.................................................................................................. 

56 

6 REFERENCIAS ....................................................................................... 61 

7 ANEXOS .................................................................................................. 65 

8 APÊNDICES ............................................................................................ 69 

  



9 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988¹ e a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990² 

colocam a Saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecem o papel 

do Sistema Único de Saúde (SUS) como ordenador da formação dos profissionais 

da saúde. E o Ministério da Saúde (MS) ao refletir sobre a educação como uma 

ferramenta de gestão e como instrumento de transformação de práticas de atenção 

em saúde, vem investindo na construção de novos perfis profissionais, em favor da 

integralidade e resolubilidade da atenção à saúde prestada à população3. 

Assim, partindo do pressuposto que a educação na saúde tem um papel 

primordial para efetivar e consolidar o sistema de saúde, fez-se necessária à 

articulação entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o MS, instituída pela 

Portaria Interministerial n° 2.118, de 20054, a qual estabelece cooperação técnica e 

científica para a formação e o desenvolvimento dos profissionais para o SUS com 

integração entre as instituições de ensino e os serviços de saúde5. 

Nesse sentido, foram instituídas entre as estratégias de integração de 

educação-trabalho em saúde: a implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde (PRÓ-SAÚDE), o Programa TELESSAÚDE BRASIL, o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE) e para o fortalecimento das 

ações na pós-graduação, tivemos a regulamentação das Residências 

Multiprofissionais em Saúde com a promulgação da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 

20056, criando a Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) e em Área 

Profissional da Saúde e instituindo a Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde (CNRMS).  

A regulamentação da RMS surgiu devido à necessidade das práticas dos 

profissionais de saúde responderem às demandas do SUS, funcionando como um 

dispositivo de transformação das práticas da área da saúde. Tendo como objetivo a 

formação de profissionais para uma atuação diferenciada no SUS, constituída como 

estratégia de mudança da formação dos trabalhadores da saúde, com construção 

interdisciplinar, trabalho em equipe, educação permanente e, portanto, de 

reorientação das lógicas técnico-assistenciais7.  
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Este curso de pós-graduação lato sensu é destinado aos profissionais de 

saúde6, fomentado pelo MEC e MS para estimular a formação em serviço, com 

duração de dois anos e busca ser uma ferramenta de cooperação intersetorial para 

facilitar a inserção qualificada dos jovens profissionais da saúde no mercado de 

trabalho, especialmente para reorientação na formação para o SUS6-8, com o intuito 

de enfrentar as dificuldades da implantação/organização do SUS9 com o objetivo de 

produzir as condições necessárias para a mudança no modelo médico-assistencial 

restritivo, ainda hegemônico, de atenção em saúde8.  

Assim, diante desta nova possibilidade de formação do ensino em serviço, os 

Hospitais Universitários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(HU/UFRN), atualmente cedidos a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH), em 2009 submeteram 04 propostas de projetos de Programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde (PRMS), e com áreas de concentrações, a 

saber: Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), campus Santa Cruz em Saúde 

Materno-Infantil, e os hospitais do campus Natal, Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL) em Intensivismo Adulto e em Saúde da Criança e a Maternidade Escola 

Januário Cicco (MEJC) em Intensivismo Neonatal. Tiveram os projetos aprovados e 

em 2010 iniciaram-se as primeiras turmas de residentes.  

Pelo fato dos PRMS/UFRN serem concebidos com foco na atenção 

hospitalar, a prática ocorre basicamente nos HU, por outro lado em virtude desses 

programas serem orientados pelos princípios e diretrizes do SUS e de forma a 

contemplar os eixos norteadores, instituídos pela Portaria Interministerial nº 1.077, 

de 12 de Novembro de 20099, e alterada/atualizada pela Portaria Interministerial nº 

1.124, de 3 de outubro de 201210, estabelecendo que os PRMS devem contemplar 

os cenários de educação em serviço, com a concepção ampliada de saúde, 

configurados em linhas de cuidado, promovendo a integração ensino-serviço-

comunidade e que a integralidade seja contemplada em todos os níveis da Atenção 

à Saúde. 

Assim a construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) dos PRMS/UFRN 

foi embasada em um processo de formação de ensino em serviço voltado para a 

formação de um profissional crítico-reflexivo sobre os processos de trabalho em 

saúde, capacitado para entender e responder às necessidades e demandas de 
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saúde dentro da realidade social, buscando a integração entre ensino-serviço-

comunidade e que perpasse por todos os níveis de atenção a saúde, sendo 

contemplado um período de rodízio no nível primário de atenção à saúde, onde os 

residentes pudessem visualizar e vivenciar as atividades deste nível de atenção, no 

intuito de promover a experiência da integralidade da atenção à saúde, mediante o 

desenvolvimento de atividades que possibilitassem articular ações de promoção, 

prevenção e reabilitação. 

Desta forma o PPP dos PRMS/UFRN vem ao encontro do relatado por 

Ceccim11, onde as RMS apresentam uma perspectiva teórico-pedagógica 

convergente com os princípios e as diretrizes da integralidade da atenção e da 

intersetorialidade do SUS. E Nascimento12 traz que as RMS apresentam grandes 

potencialidades para romper paradigmas e para construir um novo modelo de 

cuidado para população e consolidação do SUS, pois se propõem a integrar 

diferentes profissões, propiciando um espaço para atuação interdisciplinar nos 

diversos cenários da saúde9 e a busca em promover a transformação dos serviços 

de saúde, onde estiver inserida instigando a crítica sobre a prática interdisciplinar e 

as possibilidades e limites de transformação da realidade13. 

Em um levantamento realizado por Dellegrave e Ceccim14 sobre os trabalhos 

relacionados com as residências médicas, multiprofissionais e uni profissionais no 

período de 1987 a 2012, verificaram que a integralidade apareceu em três trabalhos 

como importante vetor para configurar as RMS como estratégia de educação no 

trabalho. 

Estes estudos trouxeram que a integralidade é um elemento a ser insistido, e 

que a mesma deveria ser garantida em todas as circunstâncias da vida, em respeito 

aos direitos fundamentais das pessoas, e que não é possível falar em RMS sem 

articulá-la com a busca dos pressupostos do SUS, que são a integralidade, equidade 

e universalidade. Entretanto devido a grande dificuldade em atingi-la, considerando-

a como um elemento jamais alcançado plenamente, poderá então ser sempre 

perseguida15-16-17. 

Nesta dimensão de se atingir a integralidade, juntamente com a reformulação 

da Universidade em relação às mudanças na graduação, pois a maioria dos 
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profissionais que atua no sistema ainda é formada para um modelo assistencial 

privatista18, buscamos na execução dos PPP dos PRMS uma ferramenta para que 

esta incessante busque, através das práticas estabelecidas pelo ensino em serviço, 

característico deste tipo de pós-graduação seja alcançado de alguma forma. 

Ceccim e Feuerwerker19 ressaltaram que as práticas profissionais devem ser 

organizadas a partir das necessidades de saúde da população e para isso faz-se 

necessário transformá-las por meio da aproximação entre a academia e os serviços 

de saúde, tornando-se necessário conhecer o cotidiano das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) para efetivar as diretrizes do SUS20 e essa aproximação com os 

serviços aprimorar a formação em saúde e as práticas profissionais. Embora a 

transformação da formação e das práticas seja um desafio a ser superado em várias 

instâncias, pois implica mudanças de paradigmas já estruturados tanto nos serviços, 

como nas instituições de ensino e nas relações interpessoais12. 

Temos como um fator crucial para a entrada dos residentes na rede de 

atenção à saúde, a criação de uma relação produtiva, a qual é essencial que os 

atores envolvidos se interessem e aceitem suas atribuições no contexto em questão. 

E que o preceptor seja um facilitador do processo, visto que entre os responsáveis 

institucionais pelo ensino do residente, o mesmo tem uma atuação direta e assumi 

inúmeras funções21. Estimulando o raciocínio e a postura ativa do residente, 

planejando, direcionando o processo de aprendizagem e avaliando o desempenho 

do mesmo. Usando de sua experiência, também pode aconselhar cuidando do 

crescimento profissional e pessoal do jovem aprendiz22 e que no caso dos PRMS 

são os preceptores, muitas vezes os responsáveis pela integração dos residentes 

aos cenários de prática. 

Onde é possível verificar que as atividades de integração ensino-serviço 

fortalecem os conhecimentos norteadores das políticas de saúde e de educação 

permanente em saúde, com a expansão de referenciais, enfocando na atenção 

básica a ampliação de práticas de ensino nos serviços, propiciado mudanças na 

orientação teórica e ampliação da produção de conhecimento voltado às 

necessidades do SUS23. 
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Desta forma os residentes podem visualizar o contexto no qual o paciente 

está inserido e é muitas vezes esquecido, há criação de um abismo entre as 

informações e tratamentos realizados no hospital e a realidade da saúde básica 

disponível para o indivíduo após a alta hospitalar24-25. 

Portanto é na vivência da Atenção Primária à Saúde (APS), a qual é 

caracterizada por um conjunto de ações de saúde, tanto no âmbito individual e 

coletivo, que busca a atenção integral, visando à promoção em saúde, à prevenção 

e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos. Sendo ela a porta 

de entrada preferencial dos usuários com o sistema de saúde26, é neste cenário que 

os residentes necessitam compreender o abismo e visualizar estratégias para a 

criação de pontes. 

É na APS que o usuário é considerado em sua singularidade, na 

complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e que procura viver de 

modo saudável27, onde o processo de trabalho tem-se o desenvolvimento de ações 

educativas que possam interferir no processo saúde-doença da população, sendo 

através do trabalho de forma interdisciplinar e em equipe uma estratégia para a 

busca da integralidade da atenção aos indivíduos, pois promove a compreensão 

junto à equipe de saúde da importância de se criar meios de promoção e prevenção 

no nível básico de saúde23. 

E assim Maia28 identificou que a formação interdisciplinar proposta pela RMS 

mostra-se de suma importância para a atuação profissional dos residentes, pois 

através desta competência os profissionais estarão “interligados” para que o objetivo 

principal das práticas de saúde seja alcançado, a saúde integral do indivíduo. 

O trabalho de Lira-Batista29 revelou que a UBS gerou um espaço muito rico 

para a integração das atividades entre os seus profissionais e os residentes 

multiprofissionais. Colaborando na construção de uma nova percepção e de um 

novo processo de trabalho em saúde tanto na atenção básica quando na atenção 

hospitalar. A experiência da residência multiprofissional hospitalar, quando inserida 

no âmbito da atenção básica, nos fornece o modelo ideal do funcionamento de SUS: 

a integralização de várias profissões no nível mais básico de atenção para que a 

resolutividade, seja realmente alcançada pela porta de entrada nos serviços de 

saúde e se tenha o exercício do preceito mais negligenciado que é a visão 

integralizada do indivíduo. 
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Mas infelizmente, a nossa realidade não é a encontrada por Lira-Batista29, 

pois ainda não atingimos de forma satisfatória às atividades e vivências deste nível 

de atenção. Tal fato sempre nos frustrou, pois como coordenação de um PRMS, 

encontramos muitas dificuldades para a inserção dos residentes na APS e este é um 

primeiro diagnóstico de avaliação sobre este rodízio, com o qual buscamos detectar 

as falhas e os desafios a serem superados e os avanços conquistados. 

Também se percebe uma carência de estudos sistemáticos que possam 

mostrar a RMS como um mecanismo na consolidação das políticas de reordenação 

de formação de recursos humanos para o SUS. Os trabalhos mais significativos dos 

últimos anos abordam a RMS como uma modalidade de formação que pode 

contribuir para a construção das mudanças necessárias na produção de serviços de 

saúde, que têm potencial para fomentar a integralidade da saúde a partir da 

articulação serviço e espaços acadêmicos, e que podem favorecer a reorganização 

do processo de trabalho em saúde, constituindo um incentivo concreto para o 

trabalho coletivo18-30-5. 

Aliado a isto, Dellegrave e Ceccim14 realizando um levantamento sobre o que 

havia de publicações sobre as residências encontraram a problemática da ausência 

de um descritor para as Residências em Saúde, pois no portal de Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS)31, utilizando o termo Residência, foram encontrados três 

descritores: Internato e Residência (destinado à medicina), Internato não Médico 

(relacionado às outras profissões da saúde, não médica), Migração Pendular 

(referindo-se a moradia). Destes o termo que mais se aproxima, guardando as 

devidas proporções e origens epistemológicas do que se quer dizer de Residências 

em Saúde seria Internato não Médico. No entanto nenhuma das publicações 

relatadas neste estudo tenha utilizado este descritor. 

No início de 2015, foi realizada a mesma busca e se obteve o mesmo 

resultado. Em contato com esta Biblioteca Virtual, fomos informados que seria 

preciso um número considerável de artigos escritos com a citação do termo, para 

dar-lhe importância e consagrá-lo, justificando-se assim a sua criação como 

descritor32. Tal fato reforça o quanto temos muito a fazer e publicar sobre a 

residência multiprofissional, pois os trabalhos que são publicados acabam entrando 

em temáticas tangenciais, devido à ausência do descritor “Residências em Saúde”, 
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este padronizaria a produção científica e, consequentemente teria um maior 

potencial para a disseminação do conhecimento produzido. 

Portanto este estudo mostra-se relevante por contribuir com a consolidação 

das pesquisas relacionadas às Residências em Saúde e também para propor uma 

discussão sobre um tema ainda novo, ao relacionar os residentes multiprofissionais 

em atenção hospitalar e suas vivências na atenção básica, levando em 

consideração a sua importância e impacto para a formação profissional, na visão 

desses residentes. 

Enfim, considerando a necessidade de avaliação e reflexão sobre os 

processos formativos que envolvem os profissionais de saúde, este diagnóstico 

situacional buscou identificar as fragilidades, desafios e as potencialidades a cerca 

da inserção dos residentes multiprofissionais dos HU/UFRN, nos serviços de APS no 

município de Natal. E apresentá-los as coordenações dos PRMS no formato de um 

relatório, com o objetivo de incorporar melhores práticas pedagógicas a este rodízio 

e consequentemente elevar a qualidade do processo formativo de profissionais para 

o SUS em prol do cuidado integral a saúde da população. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar do ponto de vista de um diagnóstico situacional a inserção dos 

Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da UFRN (PRMS/UFRN), 

campus Natal, nos serviços de atenção primária à saúde do município de Natal/RN. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar sócio demograficamente os participantes do estudo; 

 Elencar os serviços da atenção primária à saúde que foram cenários de 

prática; 

 Avaliar como acontece a preceptoria e como se dá a relação residente-

preceptor; 

 Apresentar as atividades multiprofissionais de educação no trabalho 

encontradas nos rodízios e as com ênfase na integração ensino-serviço-

comunidade, desenvolvidas pelos residentes; 

 Identificar as fragilidades e potencialidades que permeiam a inserção dos 

PRMS/UFRN, campus Natal, nos serviços de atenção primária à saúde da 

cidade de Natal/RN para a formação no SUS. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Para o alcance dos objetivos propostos foi realizada uma pesquisa 

exploratória, tipo estudo de caso, com uma abordagem qualitativa, esta parte do 

princípio de que a realidade não existe por si só, mas da interpretação que as 

pessoas fazem da realidade, onde a fala é a expressão mais simples para 

comunicar a interpretação de um acontecimento33 e de acordo com Minayo34 há a 

preocupação com o aprofundamento e abrangência da compreensão do fenômeno. 

E segundo Ventura35 o estudo de caso enfatiza a multiplicidade de dimensões de um 

problema permitindo uma análise aprofundada dos processos e das relações entre 

eles. Além disso, é apropriado para investigação de fenômenos quando há uma 

grande variedade de fatores e relacionamentos que podem ser diretamente 

observados e não existem leis básicas para determinar quais são importantes. 

 

3.2 POPULAÇÃO/SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Constituída pelos residentes do segundo ano (R2) que realizaram rodízio em 

Unidades de Saúde da Atenção Primária, pertencentes aos Distritos Sanitários do 

município de Natal/RN de cada uma das sete profissões da saúde, presentes nos 

PRMS/UFRN, campus Natal, a saber: enfermagem, farmácia, fisioterapia, 

odontologia, psicologia, nutrição e serviço social. 

 

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 
 Ser residente de um dos três (03) PRMS/UFRN, campus Natal/ RN; 

 Ter cumprido o rodízio na atenção primária à saúde na Rede Municipal de 

Saúde do município de Natal. 
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3.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 Ter trancado ou se desligado dos PRMS/UFRN em estudo; 

 Estar de licença no período de coleta dos dados; 

 Estar em rodízio externo fora do estado do Rio Grande do Norte. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  

 

Considerando a Resolução n° 196, de 10 de outubro de 199636, que trata das 

Diretrizes e Normas Reguladoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, 

revisada e revogada atualmente pela Resolução n° 466, de 12 de dezembro de 

201237, ambas do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o projeto passou por 

avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Instituição onde foi realizada a 

pesquisa, com CAAE: 19041813.3.0000.5292 e número do Parecer 

Consubstanciado do CEP/HUOL: 578.954 em 13/12/2013, ANEXO A. 

Após as assinaturas das Cartas de Anuências, ANEXOS B, C e D pelas 

instituições envolvidas e do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

APÊNDICE A pelos residentes que concordaram em participar da pesquisa, e esse 

em sua parte final, havia um convite para o residente, caso selecionado, participar 

de uma segunda fase da pesquisa, que foi o grupo focal, onde se buscou um 

aprofundamento do tema em estudo. 

A fim de garantir o sigilo e confidencialidade dos participantes da pesquisa 

optou-se pela utilização da letra “R”, por ser a letra inicial da palavra residente, 

seguida da letra inicial da profissão dos residentes, e nos casos onde houver mais 

de um residente da mesma profissão, será seguido por um numeral arábico, como 

nos exemplos a seguir: RE1 – Residente de Enfermagem1; RE2 – Residente de 

Enfermagem2; RF – Residente de Farmácia. 

 

3.6  COLETA DE DADOS 

 

A coletas dos dados aconteceu no período de abril a outubro/2014, cumprindo 

as seguintes etapas: 
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 PRIMEIRA ETAPA – Levantamento dos residentes multiprofissionais de 

cada PRMS/UFRN: A pesquisadora entrou em contato com as coordenações 

de cada PRMS, solicitando uma lista com os nomes dos residentes do 

segundo ano (R2) e o contato, fazendo um levantamento de quantas vagas e 

quantos residentes matriculados têm em cada programa. 

 

 SEGUNDA ETAPA – Levantamento das Unidades Básicas de Saúde onde 

foram realizados os rodízios: A pesquisadora solicitou às coordenações dos 

PRMS o acesso aos ofícios e/ou documentos de encaminhamento dos 

residentes para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), identificando desta 

forma quais os residentes rodaram na atenção básica, quais os Distritos 

Sanitários e quais UBS do município de Natal receberam os residentes 

multiprofissionais. 

 

 TERCEIRA ETAPA – Teste Piloto com o instrumento de coleta 

(questionário mediante um roteiro semiestruturado): A pesquisadora 

realizou um teste piloto aplicando o questionário a três residentes egressos 

dos PRMS/UFN para a validação do instrumento. 

 

 QUARTA ETAPA – Questionário mediante um roteiro semiestruturado: 

Diante dos levantamentos realizados nas etapas anteriores descritas, a 

pesquisadora em datas previamente agendadas e pactuadas com as 

coordenações e as tutorias de área profissional dos PRMS/UFRN, entrou em 

contato com os residentes elegíveis para o estudo aplicou um questionário, 

mediante um roteiro semiestruturado, APÊNDICE B, com os residentes que 

se enquadravam nos critérios de inclusão deste estudo, identificando às 

características sócio demográficas da população participante, os serviços 

onde ocorreram os rodízios, as estratégias de educação no trabalho, a 

relação com a preceptoria, atividades de integração ensino-serviço-

comunidade, além dos pontos fortes e das fragilidades deste rodízio. 

 
OBS: Os residentes multiprofissionais R2 dos PRMS/UFRN e os residentes 

egressos, campus Natal, foram contactados pela pesquisadora, via e-mail e/ou 

telefone para a realização do questionário. 
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QUINTA ETAPA – Técnica de Grupo Focal: Nesta etapa foi utilizado como 

técnica de coleta de dados o Grupo Focal, pois esse permite gerar hipóteses 

sobre um assunto a partir da perspectiva dos informantes, avaliar um serviço 

ou intervenção de material instrucional, fornecer um quadro inicial para estudo 

de um campo, até então não explorado cientificamente, funcionando como 

uma pesquisa exploratória ou como um diagnóstico preliminar e obter a 

interpretação de um grupo sobre resultados quantitativos obtidos em estudo 

prévio38.  

A execução do Grupo Focal deste estudo, ocorreu mediante um roteiro 

previamente construído, APÊNDICE C, para o direcionamento da discussão 

do grupo sobre a inserção dos residentes multiprofissionais na APS, no 

município de Natal/RN. O registro do grupo focal foi feito através de um 

gravador de voz digital e a discussão durou 80 minutos. 

O grupo focal foi constituído por nove (9) residentes, e a seleção foi de 

forma intencional, de modo que aqueles que mais corresponderam às 

exigências da pesquisa foram os selecionados. E os critérios analisados para 

a escolha dos membros para a formação do grupo foram: 

 

 Profissões presentes nos programas, de modo que todas fossem 

representadas; 

 Disponibilidade dos residentes em contribuir com os temas da pesquisa. 

 

 

3.7  ANÁLISE DE DADOS 

 

O material dos questionários semiestruturados, obtido na quarta etapa do 

estudo, foi digitado, organizado e compilado em planilhas eletrônicas do Excel® 

(Microsoft XP), onde as variáveis quantitativas foram apresentadas em valores 

absolutos(n), frequência e em percentuais (n%). 

Estas variáveis estabeleceram a caracterização sócio demográfica dos 

sujeitos da pesquisa, identificou as UBS que foram cenários de práticas e como 
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aconteceu a distribuição e a organização destes residentes na APS, no município de 

Natal/RN. 

 O áudio do Grupo Focal foi transcrito literalmente pela pesquisadora, em 

arquivo do WORD® (Microsoft XP) e a análise deste material foi realizada através da 

Análise de Conteúdo de Bardin39, esta técnica de pesquisa trabalha com a temática 

categorial, permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo 

da comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto, onde o analista categoriza 

as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma expressão 

que as analise40. 

Neste sentido, o processo analítico constou das seguintes fases: leitura 

flutuante, constituição do corpus e categorização das unidades de análise41-34. Na 

constituição do corpus foi realizada a temática categorial das falas das residentes 

para buscar analogias, que permitissem fazer inferências, formulação de respostas 

cabíveis e orientadas pelos dados da pesquisa e possibilitar um aprofundamento 

sobre o diagnóstico situacional da inserção dos residentes dos PRMS/UFRN na APS 

e identificar como aconteceram às práticas educativo-formativas multiprofissionais 

da integração ensino-trabalho e as atividades em potencial para a formação na 

integralidade do cuidado, nestes cenários de práticas. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 PRODUTO 

 

Um relatório foi obtido por este diagnóstico situacional da inserção dos 

residentes multiprofissionais dos PRMS/UFRN nos cenários de pratica da APS no 

município de Natal/RN, que será apresentado na Oficina de Planejamento dos 

PRMS/UFRN 2015. Esta reunião é realizada anualmente pelas coordenações destes 

programas para a discussão e planejamento de propostas para melhoria e 

superação dos desafios encontrados, para o ano subsequente. Os participantes 

dessa oficina são: as Gerencias de Ensino dos HU, as coordenações do PRMS, os 

tutores de área profissional, os preceptores e os representantes dos residentes. 

Após a oficina é confeccionado um relatório por programa, com as questões 

levantadas, debatidas e as metas a serem alcançadas. 

Este diagnóstico trará a tona discussões, reflexões e planejamento para as 

mudanças na estrutura organizacional e pedagógica dos rodízios da atenção 

primária à saúde, que se fazem necessárias para uma melhor formação destes 

profissionais para o SUS. 

O presente relatório mostra a caracterização do contexto estudado, as 

fragilidades e potencialidades apontadas sobre a inserção dos residentes 

multiprofissionais na APS, de acordo com os tópicos abaixo: 

  Programas de Residência Multiprofissional da UFRN, campus Natal/RN; 

  Residentes - participantes do estudo; 

  Cenários de pratica e o contexto para a inserção dos residentes; 

 A Preceptoria; 

 Processo de trabalho encontrado nas UBS; 

 Atenção Integral e implicações na formação para o SUS. 

 

No momento subsequente, será enviado o artigo científico intitulado 

“Residência Multiprofissional, desafios e compromissos na reorientação da formação 

para o SUS: um estudo na atenção primária.” para a revista INTERFACE, sendo 

esta uma publicação da UNESP, que apresenta as seguintes versões: ISSN 1414-
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3283 versão impressa e ISSN 1807-5726 versão online, e que tem por missão a 

publicação interdisciplinar, trimestral, dirigida para a Educação e a Comunicação nas 

práticas de saúde, a formação de profissionais de saúde (universitária e continuada) 

e a Saúde Coletiva em sua articulação com a Filosofia e as Ciências Sociais e 

Humanas. E que no seu escopo é publicável a descrição sucinta de dissertações de 

mestrado, teses de doutorado e/ou de livre-docência. 

Fonte: http://www.scielo.br/revistas/icse/pinstruc.htm 

  

http://www.scielo.br/revistas/icse/pinstruc.htm
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4.2 RELATÓRIO 

 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Residência Multiprofissional em Saúde 

 
 

Relatório 

 

Este Relatório refere-se ao diagnóstico situacional realizado sobre a inserção 

dos residentes multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde, no município de 

Natal/RN em 2014. Os dados apresentados foram coletados em duas etapas: na 

primeira foi aplicado um questionário semiestruturado a 13 residentes do 2° ano (R2) 

dos Programas de Residência Multiprofissional da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (PRMS/UFRN), campus Natal, e na segunda etapa fizemos uma 

entrevista com o uso da técnica do Grupo Focal, e para essa tivemos a seleção e 

participação de 9 residentes R2, entre as que haviam respondido o questionário 

citado e teve a duração de 80 minutos. Abaixo apresentamos os resultados obtidos 

através deste estudo. 

 

 

1. Os Programas de Residência Multiprofissional 

 

Os PRMS/UFRN campus Natal em 2014, período da coleta de dados, tinham 

a seguinte configuração: 23 vagas para R2, mas com a taxa de ocupação de 78,26% 

(n: 18) das vagas, 21,74% (n: 5) de vagas inativas, devido ao desligamento de 

residentes dos PRMS/UFRN. 
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Sobre as profissões presentes nos PRMS/UFRN campus Natal, temos a 

seguinte distribuição, por programa e por vagas oferecidas e as preenchidas para 

R2, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 01: Distribuição de vagas dos PRMS/UFRN, campus Natal/RN, no ano de 
2014 para os R2. 

 

Profissões 

 

 

HUOL/Intensivismo 

Adulto 

HUOL/Saúde da 

 Criança 

MEJC/Intensivismo 

Neonatal 

Vagas 

Disponíveis 

 

Vagas 

Preenchidas 

 

Vagas 

Disponíveis 

 

Vagas 

Preenchidas 

 

Vagas 

Disponíveis 

 

Vagas 

Preenchidas  

 

Enfermagem 2 2 3 2 2 2 

Farmácia 1 1 2 1 2 1 

Fisioterapia 2 2 0 0 0 0 

Nutrição 2 1 1 1 2 2 

Odontologia 0 0 1 0 0 0 

Psicologia 0 0 2 2 0 0 

Serviço 

Social 

1 1 0 0 0 0 

TOTAL 8 7 9 6 6 5 

 

A distribuição e oferta anual de vagas para a residência é a mesma nos dois 

níveis (R1 e R2), e ela se deve a concepção do Projeto Político Pedagógico (PPP) 

de cada PRMS/UFRN, onde a instituição proponente e executora os Hospitais 

Universitários (HU), dependem de vários fatores inerentes aos seus 

serviços/setores, para contemplar uma categoria profissional, entre eles oferecer 

preceptoria de 60 horas semanais, disponibilidade de oferecer o conteúdo teórico, já 

que os PRMS têm duração de 2 anos, com carga horária de 5.760 horas e estas 

estão divididas em 80% de atividades práticas e 20% de atividades teóricas, 

portanto sendo balizadas pela capacidade laboral de cada categoria profissional do 

HU. 
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2. Caracterização do Grupo Estudado 

 

Participaram deste estudo 72,22% (n: 13) dos residentes R2 matriculados nos 

PRMS/UFRN em 2014, 22,22% (n: 4) não realizaram o rodízio na atenção básica, e 

sim no Centro de Reabilitação Adulto (CRA) e 5,55% (n: 1) estavam de licença por 

motivos de saúde. 

Em relação ao perfil sócio demográfico dos R2 incluídos neste estudo 100% 

(n: 13) são mulheres. Possuem idade de 23 a 25 anos 53,84% (n: 7) e de 26 a 29 

anos 46,16% (n: 6), em relação ao estado civil 92,31% (n: 12) das participantes são 

solteiras, 7,69% (n: 1) são casadas.  

Quanto à idade das residentes e o tempo de formada quando ingressou nos 

PRMS/UFRN tivemos todas as residentes com menos de 29 anos e formadas há no 

máximo 2 anos, caracterizando as como jovens profissionais, que praticamente 

estão tendo a sua primeira experiência de trabalho depois da graduação, na 

residência, assim vimos cumprir o papel da Lei Nº 11.1296, que Instituiu o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens no mercado de trabalho. 

Quanto ao tempo de formada quando ingressou no PRMS/UFRN 53,85% (n: 

7) tinham menos de 6 meses de formadas, e 46,15% (n: 6) tinham menos de 2 anos 

de formadas. 

Em relação à Instituição de Educação Superior (IES) onde estas residentes se 

graduaram, a maioria foi egressa da UFRN (61,55%), conforme se observa na figura 

1. 
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         Figura 01: Instituição de Educação Superior de origem das residentes. 

           Legenda: FARN: Faculdade de Natal, UERN: Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, 
           FACISA: Faculdades de Ciências da Saúde do Trairi, UFPB: Universidade Federal da Paraíba. 

 

Tivemos a presença maciça de egressos de IES do Estado do Rio Grande do 

Norte (RN), isto revela o desconhecimento sobre a oferta dos programas de 

residência multiprofissional pelos profissionais e também não se aventuram tanto em 

outros estados, isto é verificado através das inscrições realizadas no processo 

seletivo. Tal fato provavelmente ocorre devido à falta de reconhecimento e 

valorização deste tipo de formação, o mercado de trabalho ainda não os absorve de 

forma especializada, então muitos preferem fazer uma especialização, menos 

tempo, ou seja, uma carga horária bem menor, já que a carga horária da residência 

é até maior do que muitos cursos da graduação, e tem o mesmo valor do ponto de 

vista de uma análise curricular, para a maioria dos processos seletivos e não 

precisariam se deslocar para outro Estado. 

Infelizmente o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) criaram a política de formação para estas categorias profissionais, em áreas 

prioritárias para a saúde pública brasileira8, mas ainda falta uma política de inclusão 

desses profissionais egressos de programas de residência multiprofissional no 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Quanto à vinculação do PRMS/UFRN ao HU tivemos que 61,54% (n: 8) das 

residentes são do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), divididos nos dois 
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PRMS e 38,46% (n: 5) estão no PRMS da Maternidade Escola Januário Cicco 

(MEJC). (Figura 2). 

 

 

          Figura 02: Distribuição das residentes por PRMS/UFRN e HU. 

 

Em relação ao contingente e distribuição das residentes tivemos um maior 

número no HUOL, tanto por este HU ter dois PRMS, como também abarcar um 

número maior de categorias profissionais, por ser este HU um serviço com uma 

maior quantidade de profissionais. 

Quanto à formação acadêmica, o curso mais frequente foi o de enfermagem 

38,46% (n: 5), categoria profissional presente em todos os PRMS/UFRN e a 

distribuição das demais profissões dos R2 do estudo, podem ser visualizadas na 

figura 3. 
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          Figura 03: Categoria profissional das residentes multiprofissionais que  
          fizeram o rodízio na APS. 
 

A maior presença dos residentes de enfermagem se deve justamente por ser 

a profissão de maior contingente em equipes de saúde e também em um ambiente 

hospitalar, e consequentemente sem dificuldades para a preceptoria, o que é um 

fator limitante para as demais profissões no PRMS. 

 

 

3. Cenários de prática e o contexto para a inserção das residentes  

 

Para a apreciação dos cenários de prática tivemos que dos cinco Distritos 

Sanitários de Natal, as residentes realizaram atividades práticas em quatro Distritos, 

como podemos observar na figura 4. 
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           Figura 04: Distribuição das residentes multiprofissionais por Distrito 
          Sanitário. 

 

Na figura 5 visualizamos as UBS que receberam as residentes 

multiprofissionais e verificamos que foram cinco Unidades, com a seguinte 

distribuição por categoria profissional: as residentes de enfermagem na UBS de 

Felipe Camarão, na UBS Saúde da Família e Comunidade/UFRN a residente de 

psicologia, na UBS de Aparecida as residentes de farmácia, na UBS de Mirassol e 

na UBS de Soledade II as residentes de nutrição. 

 

 

        Figura 05: Distribuição das residentes multiprofissionais por UBS. 
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Tal configuração aconteceu em decorrência da possibilidade e disponibilidade 

das preceptorias, já que não há uma articulação prática/clara e coesa entre a 

SMS/Natal e os PRMS/UFRN, apesar do cumprimento da Resolução da Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) nº 2, de 4 de maio de 

201042 a qual estabelece a necessidade de parceria entre instituições formadoras 

(IES), executoras (Serviço) e gestão local de saúde (Secretaria Municipal de Saúde). 

Onde a formalização dessa parceria foi concretizada através de um Termo de 

Anuência assinado pelo gestor municipal da SMS, na implantação dos PRMS/UFRN 

e renovado recentemente, além da existência de um convênio da UFRN com 

SMS/Natal, para a utilização da Rede Municipal de Saúde como cenário de prática. 

Então apesar do cumprimento do que rege esta resolução, as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) que receberam as residentes, não foi somente pelo 

aspecto legal e sim principalmente pelo o conhecimento/contato prévio das 

coordenações dos PRMS, de forma pessoal e não institucional, apesar desses 

rodízios passarem por todos os trâmites burocráticos dessas instâncias, depois de 

acordados. 

Embora a situação destacada, tivemos a maioria dos residentes cumprindo o 

rodízio na Atenção Primária à Saúde (APS), conforme o previsto no PPP dos 

PRMS/UFRN, os que não rodaram neste nível de atenção à saúde, foram os 

residentes do HUOL, com a área de concentração em intensivismo adulto. 

Provavelmente esta situação ocorreu devido à falta ou a não identificação de 

preceptoria da categoria profissional na rede municipal de saúde ou a 

indisponibilidade da vivência da integralidade do cuidado nesta área especifica, que 

seria saúde do adulto, para algumas categorias profissionais, como fisioterapia e 

nutrição, pois as residentes de enfermagem, deste programa rodaram na rede e 

alegaram justamente este distanciamento da sua área de formação, caracterizando 

desta forma a falta de articulação com a rede. 

Além dos fatos citados acima, nos deparamos com a seguinte postura das 

residentes quando iniciaram o programa, muitas imaginaram uma pratica totalmente 

no âmbito hospitalar, devido os PRMS serem concebidos pelos HU, e quando são 

informadas que o PPP prevê um rodízio na APS, um dos primeiros apontamentos é 

a questão da acessibilidade e segurança nestas UBS, porque quase todas a 
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unidades que os PRMS tem parceria, conforme foi observado nos dados coletados 

pelo questionário semiestruturado para esta vivência, ficam em áreas periféricas do 

município de Natal, isso traz a dificuldade de locomoção, além de apresentarem 

elevados índices de violência, promovendo os sentimentos de medo e a angustia 

nestas residentes, como podemos verificar nas subcategorias levantadas no corpus 

do grupo focal pela tabela abaixo: 

 

Tabela 2. Subcategorias relacionadas às fragilidades em torno da inserção das 
residentes multiprofissionais nas UBS, no município de Natal/RN. 

Categoria Subcategoria Unidades  

de Análise (n) 

Inserção das Residentes  

no Contexto da UBS 

Violência Urbana 5 

Acessibilidade 4 

Gestão 6 

 

Em relação ao contexto para a inserção das residentes nas UBS, 

identificamos as seguintes falas: 

“Para mim a maior dificuldade foi à acessibilidade a Felipe Camarão e por ser um 

bairro bem perigoso também”. (RE2) 

 “Um ponto negativo é a questão da comunidade (perigo), o horário para ir. E o 

serviço foi interrompido por questão de segurança no inicio desse ano, talvez se 

tivesse um apoio, uma negociação da Universidade com os órgãos públicos, poderia 

facilitar não só para nós residentes, mas para os alunos de graduação também. Os 

alunos serem inseridos nas UBS com uma maior segurança.” (RF3) 

 

Outro aspecto apontado sobre este contexto é a dificuldade de ter a gestão 

como parceira para o desenvolvimento de atividades de educação e promoção à 

saúde, o que faz com que a UBS não tenha uma logística propícia para ações 

conforme as citadas abaixo: 

“...falta recursos, não existem para cobrir atividades educativas, o que faz com que 

quem financie são as nutricionistas e as residentes. Eu precisei, para trabalhar 

alimentação saudável, que ir a CEASA pedir doações, para a gente pudesse montar 

kits para entregar na ação da escola.” (RN2) 
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“Fomos trabalhar a questão da sala de espera com os hipertensos, orientar o uso do 

sal de ervas, então eu tive que com as nutricionistas e os estagiários tirar dinheiro do 

bolso para comprar e fazer os kits para entregar para eles. Então assim isto é algo 

que... falta apoio da gestão.” (RN2) 

“A questão dos recursos que a gente não tem, assim pensava em mil atividades, 

mas não tinha recurso, ou até para dar suporte ao paciente.” (RE3) 

 

Assim através do grupo focal identificamos aspectos não só relacionados ao 

ensino, que também dificultam a inserção das residentes multiprofissionais na APS 

no município de Natal/RN, encontramos que a gestão tem um importante papel em 

apoiar as práticas educativas formativas de promoção à saúde, que vão além da 

existência da preceptoria para serem efetivadas. 

 

 

4. A Preceptoria 

 

As informações provenientes do questionário semiestruturado aplicado ao 

público alvo do estudo, mostrou que as preceptoras da APS eram da mesma 

profissão das residentes que acompanhavam.  E quanto ao vínculo empregatício 

80% (n: 4) eram funcionárias da Rede Municipal de Saúde e 20% (n: 1) docente da 

UFRN. 

Em relação à percepção das residentes entrevistadas sobre o preparo dos 

preceptores, pôde-se perceber que 61,54% (n: 8) dos relatos afirmavam que as 

preceptoras estavam preparadas para recebê-las e 38,46% (n: 5) estavam 

parcialmente. E quanto à receptividade da preceptoria 84,62% (n: 11) afirmaram que 

foram bem recebidas e os outros 15,38% (n: 2) falaram que foram parcialmente. 

A partir do material analisado proveniente do grupo focal emergiram 7 

subcategorias referentes à preceptoria conforme tabela 3. 
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Tabela 3: Distribuição das subcategorias relacionadas à preceptoria encontrada nas 
UBS, no município de Natal/RN. 

Categoria Subcategoria Unidades de 

Análise (n) 

Preceptoria Receptividade 35 

 Integração ensino-serviço-comunidade 9 

 Práticas reflexivas 8 

 Equipe multiprofissional e interprofissional 4 

 Ausência 7 

 Centralização 6 

 Sobrecarga de trabalho 4 

 Capacitação 4 

 

Em relação à preceptoria na APS, para as residentes, foi possível identificar 

que houve receptividade dos preceptores, que demonstraram disponibilidade às 

demandas dos residentes, conforme o relato a seguir: 

“... achei minha preceptora muito boa, muito solicita e apoiava-me em todas as 

ações, estava sempre presente. Em momento nenhum fomos para a UBS sem ela, 

todas às vezes ela estava.” (RF2) 

 

Quanto à integração ensino-serviço-comunidade vimos que a preceptoria teve 

um papel primordial em fazer a conexão entre o ensino (residentes), o serviço (UBS) 

e a comunidade (usuários), pois foi através dos mecanismos propiciados pelas 

preceptoras, que as residentes puderam se integrar ao serviço, trabalhar em equipe 

multiprofissional de forma interdisciplinar e ter uma maior aproximação com a 

comunidade. O fato desse preceptor conhecer a realidade e as rotinas do serviço, 

como também ter recebido residentes anteriormente facilitou o processo de 

integração ensino-serviço-comunidade, conforme as falas abaixo: 

 “A preceptora, tinha uma boa integração com os médicos e com toda a equipe, 

então neste sentido não houve dificuldade.” (RF3) 

 “Pelo fato da preceptoria já ter recebido outros residentes, esta ligação ficou fácil. 

Então era ela quem fazia o link mesmo. Ela fazia o link da comunidade com o 

residente e o residente com o resto da equipe.” (RN1) 
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Outro aspecto relevante foi a capacidade de gerar reflexão acerca da 

integralidade do cuidado à saúde, como se percebe na fala abaixo: 

“Ela procurava integrar o residente com a realidade que nós estávamos vivendo lá, 

ela não tem mestrado e nem doutorado, mas ela tem uma visão de docente, ela 

dizia tem que fazer isto aqui, ela já associava, questionava, interrogava para você 

ampliar aquela visão daquele ser de forma integral.” (RE3) 

 

Interessante destacar que houve receptividade da preceptoria. Isto nos chama 

muito à atenção, pois diante dos desafios encontrados para a inserção dos 

residentes esperávamos que esta avaliação não tivesse um impacto tão positivo, 

pelo fato de ainda não existir um trabalhado direcionado às preceptorias sobre a 

questão da formação do ensino em serviço.  

Em relação às fragilidades identificadas nos rodízios da APS, as 

coordenações dos PRMS/UFRN se deparam com a dificuldade de encontrar 

preceptoria para estas residentes neste nível de atenção à saúde. Para solucionar 

essa dificuldade tenta-se vincular a residente a projeto de extensão, o que faz com 

que a atividade ocorra em paralelo ao que acontece na UBS e consequentemente 

torna-se uma ação pontual, vinculada a um professor, a um projeto e fatalmente 

destinada a uma descontinuidade, conforme a fala abaixo: 

“... nós não temos farmacêuticos na UBS, que possam nos receber, então nós 

ficamos a mercê dos professores que atuavam naquela UBS. Então este é um dos 

pontos que dificultaram o trabalho. Enquanto o professor consegue estar na UBS à 

gente está, e quando não está à gente não está também.” (RF2) 

 

Outro fato é que a preceptora encontram-se sobrecarregada com as 

atividades de atendimento, ensino e até mesmo atividades administrativas da UBS, 

e despreparadas para receber o residente no serviço, e acabam confundindo os 

papeis de cada um, colocando as residentes para fazer o que fazem e dividem suas 

atribuições/pacientes, por considerá-los profissionais e consequentemente não 

necessitarem de acompanhamento para o desempenho das atividades, como 

identificamos na fala abaixo: 
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“Até sugeri uma proposta da gente de construir um mapa de diabéticos e 

hipertensos da área, levei várias coisas, mas nunca podiam fazer porque era 

sobrecarregada com as coisas e a agenda do serviço.” (RE1) 

“Então eu ficava com uma agenda que era da enfermeira da minha área. A 

enfermeira não vinha então eu ficava por conta da agenda dela, então ela marcava 

assim, por exemplo, vários pré-natais, vários CD para mim naquele dia.” (RE1) 

 

Além de vincular as residentes aos seus horários e não existir um 

planejamento que direcione as atribuições dessas no rodízio. Elas ficam a mercê do 

que o preceptor faz e o horário que este pode recebê-la. Caracterizando assim uma 

relação centralizada na presença do preceptor e não no serviço ou usuário da UBS, 

conforme o relato extraído de grupo focal a seguir: 

“... é também necessário organizar um horário nosso na UBS, porque nós não temos 

um horário nosso, nós somos inseridos no horário deles, segue o horário deles 

(preceptor).” (RE1)  

 

Além disso, o preceptor não tem claro, que o residente está sendo treinado 

em serviço, compreender que ele está na APS em busca de uma formação na 

integralidade do cuidado à saúde e que seria primordial para a sua formação 

profissional a concepção do trabalho em linhas de cuidado. Onde se o preceptor 

tivesse uma capacitação para isto, esta fragilidade fosse superada. Como podemos 

ler no relato a seguir: 

“Em relação à área de concentração da residência, eu acho que seria bem 

interessante mesmo, se o preceptor, focasse só naquela área, só que eu fiquei 

pensando assim como que seria? Porque como é que este preceptor seria da 

terapia intensiva neonatal e depois em outro momento no adulto? Como é que ele 

focaria só aquele residente para aquela atenção? Talvez fosse necessária uma 

capacitação para os preceptores em linhas de cuidado.” (RE3) 

 

Portanto pode-se perceber que nas situações onde a preceptoria não foi 

avaliada de forma satisfatória, a falta de um diálogo e planejamento das rotinas entre 

a preceptoria da UBS e a tutoria de área profissional dos PRMS/UFRN contribuíram 
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para esta impressão negativa relatada, podendo prejudicar a relação residente-

preceptor. 

 

 

5. O Processo de Trabalho 

 

Em relação às atividades realizadas nas UBS, pode-se observar que quanto à 

periodicidade do rodízio, a maioria 61,54% (n: 8) tinham atividades diárias, com 

duração de um mês realizadas por todas as residentes de enfermagem e as 

residentes de nutrição da MEJC. Em 23,08% (n: 3) eram quinzenais, pois eram 

divididas em dois grupos de trabalho, tanto para dar continuidade à ação na UBS, 

como também cumprir com as atividades hospitalares contempladas em suas 

escalas, e tinham uma duração anual, pois eram vinculadas a um Projeto de 

Extensão e foi realizada pelas residentes de farmácia, já 15,38% (n: 2) eram 

atividades semanais, ou seja eram concebidas apenas um vez por semana, sendo 

realizadas pelas residentes de nutrição e psicologia do HUOL, conforme 

observamos na tabela 4. 

 

Tabela 04: Distribuição por categoria profissional, UBS, duração e periodicidade do 
rodízio na APS.  

Profissão  UBS do Rodízio  Duração  Periodicidade  

Enfermagem UBS de Felipe Camarão II 01 Mês Diária 

Farmácia  UBS de Aparecida 12 Meses Quinzenal 

Nutrição  UBS Mirassol -  

Residentes/MEJC 

01 Mês Diária 

UBS de Soledade II - 

Residente/HUOL 

06 Meses Semanal 

Psicologia  UBS Medicina de Saúde  

da Família/UFRN 

06 Meses Semanal 
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Sobre o tempo de duração dos rodízios na APS ficou a critério do acordo 

celebrado entre a preceptoria da UBS e os PRMS/UFRN, embora o PPP dos 

mesmos não deixem claro qual seria esta carga horária. Tanto as orientações do 

CNRMS quanto o PPP dos PRMS/UFRN apenas salientam a necessidade da 

vivência em todos os níveis de atenção, e como os cronogramas de todos os 

cenários de prática são organizados por mês, por analogia definiu se que esta 

prática duraria pelo menos 1 mês, o que daria em torno de 240 horas, já que a carga 

horária semanal é de 60 horas, portanto as demais categorias trabalharam na lógica 

desta carga horária para a distribuição dos seus horários nas UBS em 6 meses e 12 

meses. 

Tantas variações em relação ao período de duração do rodízio deve-se a 

existência de várias peculiaridades em torno da realidade de cada categoria 

profissional, especialmente em função da disponibilidade de preceptoria Assim no 

serviço que recebe todas as residentes de enfermagem, faz se necessário um 

cronograma, para que a preceptora possa recebê-las, no caso uma residente de 

cada vez, e por isso ser um rodízio mensal. 

Já para as residentes de farmácia, pelo fato de na rede, não termos detectado 

um preceptor que aceitasse recebê-las, este rodízio na atenção básica veio através 

de um projeto de extensão, juntamente com uma professora da UFRN do 

Departamento de Farmácia, que fazia a preceptoria na UBS dessas residentes. Esse 

teve uma duração anual e as residentes dos PRMS/UFRN eram divididas em 2 

grupos, e tinham atividades quinzenais na UBS, tal fato ocorreu devido à 

disponibilidade da preceptora em recebê-las, apenas 1 vez por semana e também 

porque não seria possível a UBS absorver todas as residentes de farmácia de uma 

só vez e a preceptoria ficaria comprometida. Além disso, havia as atividades na 

atenção hospitalar dessas residentes que não poderiam ficar prejudicadas.  

Para as residentes de nutrição da MEJC, o rodízio na UBS teve a duração de 

um mês, sendo realizado diariamente, devido à organização e distribuição de suas 

atividades práticas nos serviços, eram operacionalizadas desta forma. 

No caso das residentes do HUOL de nutrição e de psicologia, estas tiveram 

os rodízios nas UBS com duração de um semestre, com frequência semanal, em um 

dia específico da semana.  



39 
 

Na categorização do corpus proveniente do grupo focal, vimos surgir não só 

aspectos relacionados à distribuição da carga horária, mas também questões 

relacionadas ao planejamento das atividades a serem realizadas nestes rodízios, de 

acordo com a tabela 5. 

 

Tabela 5: Subcategorias relacionadas à organização do rodízio na APS. 

Categoria Subcategoria Unidades de Análise  

(n) 

Organização dos Rodízios Planejamento 56 

Cronograma 12 

 

Os dados demonstraram uma alta prevalência de relatos direcionados à 

ausência de um planejamento adequado para as atividades desempenhadas nestes 

cenários de práticas, configurando-se numa falta de articulação entre os 

PRMS/UFRN e a preceptoria local, conforme é possível identificar na fala a seguir: 

“Eu mudaria a questão do plano de estágio, para que fosse melhor articulado para 

inserção do residente na UBS, para que a gente pudesse atender na nossa área de 

concentração, porque dá para fazer, isto dá para fazer. Se tivesse um plano de 

estágio e uma demanda menor ficaria melhor para nós.” (RE1) 

 

Outro aspecto citado foi à falta de clareza sobre como e o que seria esta 

vivência das residentes na APS e qual seria o papel da residente, pois em alguns 

relatos a questão do atendimento a uma alta demanda de pacientes da Unidade 

configurou-se como ”tocar o serviço” na visão das residentes, conforme se observa 

nas falas a seguir: 

 “Queria que tivesse ficado mais claro esta questão da atenção básica, atenção 

primaria mesmo, porque não ficou clara por causa do local, pois na Unidade de 

Medicina de Saúde da Família e Comunidade funciona muito mais como um sistema 

ambulatorial, do que uma UBS propriamente dita.(RP1) 

 “Eu acho assim, o estágio é muito relevante para a nossa formação de fato, só que 

tem ter um conhecimento melhor da função do residente, quando inserido na UBS, 

porque a demanda é muito alta e gente acaba muitas vezes tocando o serviço 

literalmente.” (RE1) 
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Ainda dentro do planejamento foi citado o distanciamento das atividades da 

UBS com a área de concentração da residência, foi o caso das residentes do HUOL, 

que tem como área de concentração o intensivismo adulto no HU, e que quando 

chegaram à UBS não puderam vivenciar a saúde do adulto, porque as UBS estão 

mais voltadas para saúde da mulher, da gestante e da criança, o que prejudicou a 

sua formação na integralidade do cuidado. Não vivenciando desta forma as 

demandas inerentes a sua pós-graduação, de acordo com a fala abaixo: 

“Então a gente foi pra ver outra percepção, para acompanhar o programa de 

tuberculose hanseníase, hipertensão e diabetes, só que chegou lá, acabou que a 

gente foi retirado, por exemplo, minha especialização é em terapia intensiva adulto, 

e eu tive que fazer CD, tive que pré-natal e tive que fazer outras coisas.” (RE1) 

 

Aliado a estas questões levantadas, também surgiu a problemática em torno 

da forma como foi programada e distribuída a carga horária do rodízio. Esses onde 

as atividades tinham uma distribuição semanal ou quinzenal nas UBS, na avaliação 

das residentes, tal configuração dificultou conhecer a UBS, o processo de trabalho, a 

interação entre a equipe de saúde e também ficaram restritas a um único público 

presente naquele dia específico da semana. Elas relatam que gostariam de trocar o 

período do rodízio para um período que possibilitasse uma maior imersão na UBS. 

De acordo com os seguintes relatos: 

 “Eu passei 6 meses, e nesses 6 meses eu só vi praticamente um público, ficando 

complicado participar do processo todo da Unidade conhecer a Unidade de uma 

forma mais ampla. Eu trocaria meus 6 meses por 1 mês inteiro. Acho que foi o ponto 

que mais marcou, foi este.” (RN1) 

“Com relação ao rodízio é pontual uma vez na semana, um turno, dificulta a 

construção do trabalho. Talvez o tempo tivesse que ser mudado, a forma como é 

distribuído. Porque na verdade, se conseguíssemos imergir nele num mês inteiro, 

como a enfermagem faz, talvez fosse mais produtivo e a gente conseguisse 

contribuir mais.” (RF2) 

 

E o relato acima sobre a importância da duração do rodízio vivenciado pela 

enfermagem pode ser confirmado pela fala abaixo: 
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“Assim para mim um ponto positivo é porque fomos inseridas um mês inteiro de 

manhã até a tarde, vimos todo o funcionamento da UND em todos os dias da 

semana, então isto foi um ponto muito positivo.” (RE1) 

 

Portanto verificamos o quanto a falta de planejamento adequado ou a 

ausência deste voltado para a formação do ensino em serviço dessas profissionais 

prejudicando o processo formativo neste nível de atenção à saúde. 

E quando levamos em consideração a inserção das residentes na UBS 

relacionando com o processo de trabalho encontrado nestes cenários, vimos surgir 

as seguintes subcategorias conforme a tabela 6. 

 

Tabela 6: Distribuição das subcategorias relacionadas ao processo de trabalho 
encontrada na UBS pelas residentes. 

Categoria Subcategoria Unidades  

de Análise (n) 

Processo de Trabalho Dificuldades do trabalho em equipe 19 

Integração 6 

Falta de vivência na comunidade 7 

Diálogo entre ensino-serviço 9 

 

Em relação ao processo de trabalho foi verificado que o trabalho não se 

configura como coletivo, e sim fragmentado, onde cada profissional atende em seu 

espaço sem interação com a equipe de saúde, embora houvesse várias profissões, 

mas cada um atende como se fosse uma profissão única e em alguns casos há a 

centralização das atividades em alguma categoria profissional, como verificamos na 

fala abaixo: 

“... é um trabalho para ser coletivo, mas não há participação das outras profissões, 

você vem muito intenso o enfermeiro procurando os outros profissionais e você não 

vê retorno, esse feedback, então só o enfermeiro que encaminha para os outros, e 

não tem ninguém que encaminhe para enfermeiro, ele acaba ficando muito 

sobrecarregado.” (RE1) 
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Além de que raramente os profissionais conversavam entre si sobre a 

situação de um paciente ou atividades de discussão multiprofissional, como trocar 

diagnóstico situacional sobre uma comunidade não há, isto nos demonstra uma 

falha na vivência destas residentes em ações multiprofissionais de promoção e 

educação a saúde, além das de práticas interdisciplinares através do trabalho em 

equipe que integram o ensino-serviço promovendo o contato com a comunidade, as 

quais deveriam acontecer neste cenário de prática, conforme podemos constatar 

nas falas a seguir: 

 “Falta em relação à atividade multiprofissional, os próprios profissionais 

compreenderem a importância do outro, o que acontece sempre é que tudo é para o 

médico, tudo vai para médico, tudo vai para o medico e ele se sobrecarrega e acaba 

jogando tudo para enfermeira, então vai empurrando (bate e volta)”. (RE1) 

 

Também foi encontrada a insatisfação das residentes de não serem inseridas 

ao processo de trabalho da UBS, principalmente quando houve o desenvolvimento 

de uma nova atividade/processo de trabalho, e que trouxe como reflexo negativo a 

descontinuidade da ação, quando as residentes não puderam mais estar presentes 

na UBS ou quando não podiam contar com a presença do agente de saúde para 

executar a ação. Tal situação é detectada pela fala abaixo: 

 “O trabalho em si, era bem interessante, mas a gente encontrava vários problemas 

justamente por ser um processo que não estava no fluxo normal da UBS, então o 

agente saúde tinha que ir com a gente, e dependia do dia que ele pudesse. A gente 

não tinha tanta autonomia para se integrar ao fluxo.” (RF2) 

 

Outra realidade apontada pelas residentes foi a falta de vivência e ou contato 

com a comunidade, em especial naquelas onde o cenário de prática eram UBS com 

características ambulatoriais e que não promoviam a integração ou a inserção da 

residente na realidade da comunidade de forma ativa. E também onde o rodízio 

tinha uma periodicidade semanal, em um dia específico da semana, o que 

prejudicou uma inserção melhor nas atividades de aconteciam na UBS. De acordo 

com as falas a seguir: 
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“Acho que eu fiquei muito presa, como se eu estivesse em um ambulatório, não tive 

a oportunidade de participar de ações educativas, ações mais multiprofissionais era 

como se eu tivesse no ambulatório. (RN1) 

“... o meu paciente que entrava na UBS era como o meu paciente que entra no 

ambulatório, era como o paciente que eu atendendo no hospital, o que eu sei dele é 

o que ele traz para mim, eu não tenho a possibilidade de saber mais nada. Então 

assim o aspecto biopsicossocial, que a gente tanto preza principalmente minha 

profissão, ficou perdido.” (RP) 

“A comunicação com as outras pessoas da equipe ficou prejudicada pelo fato de eu 

estar na UBS só uma vez na semana e em um turno. Então eu acho que até eu 

conhecer todo o processo da UBS ficou complicado por causa disto.” (RN1) 

 

Foi o caso das residentes do HUOL de nutrição e de psicologia, as quais 

tiveram os rodízios nas UBS com periodicidade semanal, relataram a falta de 

vivência na UBS, só tiveram a oportunidade de conhecer um público específico, pois 

só iam uma vez por sema e o mesmo dia sempre, então não pôde conhecer e 

participar de outras ações que a Unidade pudesse realizar, não tiveram a 

oportunidade de fazer visitas com os agentes de saúde, em função do perfil da UBS 

que realizaram o rodízio. 

Sobre o ensino em serviço, as residentes consideraram que houve um 

comprometimento relevante neste processo, onde o ensinar estava relacionado a 

passar o serviço e não ensinar a um profissional em formação e que acabavam 

tendo muito mais atividades de atendimento individualizado do que atividades 

educativas de promoção e educação em saúde, como é possível verificar no relato 

abaixo: 

“...ter mais ações de interação do ensino na UND, porque a nossa inserção 

enquanto estudante é muito importante para a comunidade, por causa desse retorno 

de atividades de prevenção de promoção. Incrementa a sala de espera e outras 

atividades com grupos esporádicos da UND, que eu não pude exercer por estar 

fazendo atendimentos.” (RE1) 

 

Portanto verificamos o quanto é complexo o processo de trabalho nestas UBS 

para a inserção destas residentes, principalmente em função de algumas categorias 

profissionais e as características inerentes à preceptoria disponível cada cenário de 
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prática e o quanto é imprescindível um diálogo mais próximo entre a academia e o 

serviço para minimizar alguns aspectos apontados por este estudo. 

 

 

6. Atenção Integral e Implicações na formação para o SUS 

 

Na identificação das estratégias de educação no trabalho existentes nas UBS 

que foram cenários de prática para as residentes, verificamos que todas tinham 

algum tipo de atividade desta natureza. E quando levantamos os dados sobre a 

participação destas residentes nas atividades de educação no trabalho, como PET-

Saúde/Saúde da Família, Projeto de Extensão e outras atividades, como 

treinamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS/Natal) e da UFRN os 

dados obtidos pelo questionário apontaram que 69,24% (n: 9) relataram ter 

participado de alguma dessas ações, enquanto 30,77% (n: 4) afirmaram não ter 

participado de nenhuma ação. 

Na tabela 07 podemos observar a distribuição das residentes por categoria 

profissional e por UBS e nas atividades de educação no trabalho. 
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Tabela 07: Atividades de Educação no Trabalho por UBS e por categoria 
profissional.  

Profissão UBS Atividade de Educação 

no Trabalho 

N° de 

Residentes 

Participantes  

Enfermagem  UBS de Felipe 

Camarão II 

Pet-Saúde/Saúde da Família 

Projeto de Extensão 

Outra atividade de Educação 

Nenhuma atividade 

02 

02 

01 

01 

Farmácia UBS de Aparecida Projeto de Extensão 03 

Nutrição/MEJC 

 

 

Nutrição/HUOL 

 

UBS de Mirassol Outra atividade de Educação 

Nenhuma atividade 

01 

01 

UBS de Soledade II Projeto de Extensão 

Nenhuma atividade 

00 

01 

Psicologia  UBS de Medicina de 

Comunidade e Saúde 

da Família/UFRN 

Projeto de Extensão 

Nenhuma atividade 

00 

01 

 

De acordo com os dados acima, todas as UBS mostradas neste estudo 

tinham ações de educação em serviço. E quanto à participação, a maioria das 

residentes afirmou ter participado de alguma atividade. Para os relatos de não 

participação, poderiam ser explicados provavelmente por não serem atividades 

direcionadas às atividades executadas pelas residentes na UBS, ou acontecerem 

em dias diferentes dos que a residente estivesse na UBS, ou ainda que a preceptora 

que as recebeu não fosse engajada nessas ações. 

Foi possível visualizar que para enfermagem, apenas uma residente disse 

não ter participado de nenhuma atividade, o que nos causa curiosidade, já que a 

preceptora e a UBS foram às mesmas das demais residentes, e a preceptora da 

UBS de Felipe Camarão se mostrou muito ativa e integrada à proposta da residência 

multiprofissional.  



46 
 

No caso do projeto de extensão, tivemos residentes de enfermagem e 

farmácia participando, as de enfermagem participaram de ações de extensão 

previamente concebidas na UBS, sendo assim apenas integradas ao processo.  

Para as residentes de farmácia, o projeto de extensão foi criado justamente 

para propiciá-las a vivência neste nível de atenção. E como consequência criaram 

um novo processo de trabalho na UBS, que foi a consulta farmacêutica e o 

acompanhamento farmacoterapêutico. 

Quanto às residentes de nutrição, apenas uma diz ter realizado atividade de 

educação no trabalho, isto mostra desconhecimento do tema, ou a falta de interesse 

em se integrar, já que a preceptora e a UBS, foram às mesmas para as duas 

residentes da MEJC. Já a residente de nutrição do HUOL, como o cronograma do 

seu rodízio era apenas um vez por semana, isto acarretou a impossibilidade de uma 

imersão na UBS, fazendo com que ela conhecesse apenas a realidade do dia que 

frequentava e suas atividades resumiam se basicamente as consultas 

individualizadas. 

Quando perguntadas sobre o desenvolvimento de atividades 

multiprofissionais na UBS, podemos verificar a seguinte realidade, conforme a figura 

6. 

 

 

                  Figura 06: Realização de atividades multiprofissionais pelas 
                  residentes durante o rodízio na APS. 

 

Sim; 38,46% 
(n:5) 

Não; 30,77%  
(n:4) 

Algumas 
vezes; 30,77% 

(n:4) 
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Entre as atividades multiprofissionais com integração ensino-serviço-

comunidade, foi verificada a participação das residentes em ações de prevenção e 

promoção à saúde, como por exemplo, em datas comemorativas para a saúde 

(Outubro Rosa, Dia Nacional de Combate ao Diabetes entre outras), palestras 

educativas nas UBS e nas escolas, visitas domiciliares multiprofissionais a 

pacientes, rodas de conversas e grupo de gestantes e o acompanhamento e 

desenvolvimento da criança (CD). Além de atividades como breves relatos de casos, 

discussão sobre as condutas e orientações de acordo com cada categoria 

profissional, interconsultas com a psiquiatria, e trabalhos cooperativos com outras 

categorias profissionais na rotina da UBS, como o preparo de pacientes para a 

consulta. E as citadas como outras atividades, encontramos a realização de 

atendimentos individualizados e participação em rodas de espera e consultas de 

enfermagem. 

Estes dados mostram a diversidade no tipo de vivências, que as residentes 

tiveram neste rodízio, envolvendo atividades de promoção e proteção da saúde, o 

que nos mostrou um caminho coerente com a proposta dos PRMS/UFRN na 

formação para integralidade do cuidado à saúde, que são refletidos pelas 

subcategorias analisadas para a atenção integral e as implicações na formação 

destas residentes para o SUS, conforme tabela 8. 

 

Tabela 8: subcategorias relacionadas às implicações para a formação e a 
Integralidade do Cuidado no SUS. 

Categoria Subcategoria Unidades 

de Análise (n) 

Atenção Integral e 

Implicações na  

formação para o SUS  

Atividades multiprofissionais de 

integração ensino-serviço-

comunidade 

30 

Ampliação da concepção do 

processo saúde-doença 

19 

Desafios para a integralidade 16 

Contribuição para a formação 15 

Avaliação da prática 35 
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As atividades multiprofissionais que propiciaram a integração entre o ensino-

serviço-comunidade realizadas pelas residentes, todas avaliaram muito bem e 

relataram que estas atividades permitiam vivenciar momentos de integralidade do 

cuidado e compartilhar o conhecimento. Como podemos identificar nas falas a 

seguir: 

“... um ponto muito positivo foi que me permitiu conhecer e acompanhar aquele 

paciente, então eu tive casos de pegar gestantes ainda grávidas, ou pós-parto e 

acompanhar o primeiro CD da criança. Então isso foi um ponto muito positivo.” (RE1) 

“É uma experiência diferente porque a gente consegue partilhar um pouquinho de 

cada área de atuação. Eu particularmente gosto muito dessas atividades, assim 

coletivas quando a gente envolve outros profissionais, porque partilhar 

conhecimento tanto eu aprendo quanto também eles entendem mais um pouco mais 

a minha profissão, então eu acho que é extremamente válido.” (RE1) 

“No grupo com gestantes é bem interessante, porque elas têm dúvidas, que não são 

dúvidas direcionadas a um único profissional, que talvez se eu tivesse atendendo 

ambulatorialmente em uma sala fechada só eu e ela, muitas coisas eu não saberia 

responder. E aí em um grupo maior, acaba que as informações elas se 

complementam, as dúvidas da gestante ou da pessoa que já teve o seu bebe eram 

tiradas e o próprio profissional obtém informação de que ele não conhecia, então é 

bem interessante.” (RN1) 

“O que me chamou muito atenção, foi uma visita domiciliar que foi com o psicólogo 

do NASF, com o enfermeiro, o médico e agente comunitário foi uma consulta 

realmente multiprofissional foi bem interessante e eu gostei e aprendi.” (RE2) 

 

Sobre a ampliação do processo saúde doença no rodízio da APS foi 

detectado que as residentes identificaram a possibilidade de compreender o 

contexto ao qual o paciente está inserido. E que os indivíduos não podem ser 

dissociados dos aspectos biopsicossociais, quando se fala do processo saúde-

doença. E que ficando somente no ambiente hospitalar, como é o da residência, não 

é possível ter esta percepção tão clara. Conforme verificamos nas falas a seguir: 

“É importante porque faz com que a gente consiga ver todo, interpretar o todo desde 

processo patológico, e também toda questão social que aquela pessoa esta inserida, 

porque não se dissocia o social da patologia em si”. (RE1) 

 

“Eu acho fundamental o residente passar na atenção básica, até porque os 

discursos de um tempo pra cá, vem muito debatendo a questão do modelo 
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flexineriano, a quebra da questão do curativista, biologicista e vê esta questão 

integral, mas do ser.” (RE2) 

 

Em relação às implicações para a formação tivemos o atendimento a 

demandas diferentes da do hospital, onde os residentes puderam desenvolver novas 

habilidades. E que quando retornaram para o hospital as residentes trouxeram na 

bagagem um olhar diferente para as práticas e para os cuidados aos pacientes, 

onde passaram a ter um olhar diferente de como cuidar e o que estaria envolvido 

naquele processo de saúde-doença e os aspectos relacionados à integralidade do 

cuidado à saúde, e esta vivência pode proporcionar mudanças nas práticas do 

ambiente hospitalar, a qual as residentes estão inseridas. Estes impactos podem ser 

vistos nas falas abaixo: 

“Exatamente, acho que no hospital a gente aprende muito a tratar, apesar de não 

ser o ideal, a tratar o indivíduo separado do social do seu ambiente familiar. E na 

UBS a gente consegue ver aquele indivíduo de uma forma mais completa de onde 

ele saiu, a formação familiar dele, onde é a casa que ele mora, qual é o trabalho e 

onde é que ele trabalha.” (RP)  

 

“Bem importante acredito tenha sido, foi bem válido sim pela experiência diferente, 

as demandas são totalmente diferentes, então a gente consegue desenvolver outras 

habilidades que não desenvolvemos aqui dentro.” (RF2) 

 

“Você enxerga aquele individuo de uma maneira diferente. Como é que eu preciso 

cuidar daquele individuo. Ele precisa só do medicamento, ou de uma dieta diferente 

ou ele precisa de se integrar a comunidade de uma forma diferente, ele precisa que 

sua família se integre ao seu processo de cuidado. Então a gente consegue 

enxergar o individuo na sua complexidade.” (RN1) 

 

O aspecto relacionado à integralidade do cuidado apresenta-se como a ser 

perseguido de acordo com Medeiros15, pois se configura um ponto distante da 

realidade das UBS, de acordo com os achados as praticas estão muito mais votadas 

para medidas curativistas do que das ações de promoção à saúde e prevenção. Isto 

vem desde a população que só procura uma unidade quando já tem uma queixa e a 

questão cultural das UBS, além da postura e formação biologicista dos profissionais 

de saúde, o que nos remete a uma profunda necessidade de alterações na forma 
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como estes profissionais são preparados para o SUS. Como verificamos nas falas a 

seguir: 

“... precisa avançar mais na questão preventiva, até por causa da questão cultural da 

população não é bem formada. Culturalmente só procura, só vai à unidade de saúde 

quando está realmente doente, então talvez precise melhorar a questão a educação 

em saúde, para incentivar a procura de orientação para se prevenir.” (RE2) 

 

“... os pacientes já chegam realmente quando já tem uma queixa de saúde eles não 

buscam tanto a prevenção e a promoção da saúde. Ele já vem realmente 

procurando uma prática curativa, acho que é a cultura dos profissionais da própria 

unidade, manter essa prática curativa.” (RP) 

 

Na avaliação das atividades desenvolvidas pelas residentes nos cenários de 

pratica, em sua maioria exaltaram os pontos positivos desta vivência para a sua 

formação profissional, por terem a possibilidade de visualizarem a rede de saúde 

com outro olhar, ora dentro (UBS), ora de fora (atenção hospitalar) e poder 

compreender o abismo que existe entre os níveis de atenção a saúde como nas 

falas a seguir: 

“Hoje eu entendo que é importante sim, realmente passar por este estágio, porque 

você vai conhecer a assistência que é empregada para esse bebê, depois que esse 

bebê sai da UTI neonatal, depois o segmento que é necessário para ele, as 

pendências”. Por exemplo, eu percebi que muitos profissionais têm muitas dúvidas 

sobre um bebê prematuro, é diferente uma avaliação nutricional do bebê prematuro 

a de um bebê a termo. (RE3) 

 

“Muito válido, ficou mais do que claro que se a unidade básica é fortalecida, se todos 

os serviços funcionarem, realmente esse é um meio de desafogar os serviços de 

alta complexidade. Então porque muitos dos problemas que a gente encontra na alta 

complexidade podem ser sanados ou até mesmo evitados na unidade básica. Então 

assim, a unidade básica é muito importante e principalmente se todos os serviços 

funcionarem de uma forma complementar.” (RN2) 

 

Portanto é fato a importância que a vivência da integralidade ao cuidado tem 

na formação dessas profissionais e a implicação que esta experiência na APS traz 

em todo o sistema de saúde, seria muito válido se todos nós profissionais da saúde 

tivéssemos esta oportunidade de enxergar os dois lados da moeda e saber, que os 

dois tem o mesmo valor. 
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7. Fragilidades e Potencialidades 

 

Os quadros 1 e 2 abaixo, trazem um resumo dos aspectos encontrados por 

este diagnóstico situacional a serem trabalhados para a melhoria do rodízio da APS 

e também mostram as experiências exitosas desta vivência, sinalizando quais 

direções e caminhos a seguir em busca da formação qualificada e dentro dos 

preceitos do SUS para os residentes dos PRMS/UFRN. 

No quadro 1 encontramos a transcrição e cópia do que foi respondido no 

questionário aplicado às 13 residentes que preenchiam os critérios de inclusão deste 

estudo. (quadro a seguir) 
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Quadro 01: Descrição das fragilidades e potencialidades, segundo o questionário aplicado às residentes sobre a inserção dos 

PRMS/UFRN nos rodízios da APS. 

Fragilidades Potencialidades 

Insegurança do bairro, onde se localizam as UBS. Acolhimento da equipe da UBS, bom relacionamento interpessoal e trabalho 

multiprofissional. 

Mobilidade e acesso a UBS. Preceptoria engajada no desenvolvimento das atividades, muito solicita e 

com facilidade em transmitir conhecimentos. 

Sobrecarga de trabalho da preceptoria. Entendimento do funcionamento da rede de serviços de saúde. 

Falta de integração da equipe multiprofissional. Conhecimento das ações de saúde na atenção básica. 

Atividades que se distanciavam da área de concentração do PRIMS/UFRN. Desenvolvimento de atividades de educação em saúde. 

Organização e o tempo destinado ao rodízio. (Muito tempo demandado em 

atendimentos individuais em detrimento de ações coletivas e de educação 

em saúde). 

Oportunidades assistenciais (visitas domiciliares, propiciando o 

conhecimento da realidade e o contato direto com a população). 

Falta de recursos para financiar as atividades promovidas pela UBS. Novas formas de atuação, vislumbrando um importante cenário de 

integração para o aprendizado teórico-prático, devido à demanda dos 

usuários ser bastante variada quanto às necessidades de saúde. 

Ausência de um plano de atividades/atuação do residente na Unidade de 

Saúde, que orientasse as partes envolvidas no estágio (preceptor de rodízio, 

tutor e residente). 

O fato de complementar as vivências inerentes à formação do residente, nas 

diversas linhas de cuidado, sendo muito positivo para o residente vinculado 

aos serviços de alta complexidade (atenção hospitalar). 

Falta de continuidade em ações desenvolvidas pelos residentes. Possibilidade de realizar atividades conjuntas com os programas de 

educação pelo trabalho, fortalecendo o vínculo entre graduação-serviço-pós-

graduação, passando pela comunidade. 
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O quadro 2 mostra os dados relacionados ao último quesito do roteiro 

(Apêndice C - Questão 5) aplicado ao Grupo focal, onde foi perguntado de forma 

direta a cada uma das 9 residentes participantes: O que foi bom?; O que foi ruim? E 

o que mudaria na experiência do rodízio na APS? 

 

Quadro 02: Fragilidades e potencialidades apontadas pelas residentes, segundo os 

dados que emergiram do Grupo Focal sobre a inserção dos PRMS/UFRN nos 

rodízios na APS. 

Categoria Subcategoria Unidades de Análise 

(n) 

 

 

Fragilidades 

Descontinuidade 2 

Trabalho não multiprofissional 2 

Demanda alta 2 

Falta de recursos financeiros 2 

Falta de vivência na comunidade 2 

Acessibilidade 1 

Distancia 1 

Segurança 1 

Falta de ações educativas 1 

 

 

Desafios 

Carga horária/distribuição 7 

Organizar a demanda de atendimento 

dos usuários 

2 

Plano de estágio 2 

Disponibilidade de preceptor da Rede de 

Saúde 

1 

Capacitação profissional 1 

 

 

Potencialidades 

Receptividade da preceptoria 4 

Contato com paciente 4 

Proposta/tipo de trabalho 2 

Integralidade 2 
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Nos instrumentos utilizados para as coletas de dados deste diagnóstico 

situacional, detectamos como fragilidades: a descontinuidade no serviço prestado na 

UBS pelas residentes, em função da configuração como foi organizado e planejado 

o rodízio, de acordo com a disponibilidade de preceptoria. O formato como foi 

distribuída a carga horária deste rodízio, que para algumas profissões prejudicou a 

imersão dessas no cotidiano da UBS. O fato de não trabalharem na perspectiva 

multiprofissional e interdisciplinar, onde ainda há uma prática muito centrada em 

algumas categorias profissionais. A sobrecarga da preceptoria, que desempenha 

múltiplas funções na UBS, o que acarretou o atendimento a uma alta demanda de 

usuários, sem um planejamento adequado, com detrimento a execução de outras 

vivências, como um maior contato com a comunidade e a realização de atividades 

educativas para a prevenção e promoção à saúde na UBS. A gestão da UBS não 

poder fornecer o apoio necessário para a execução de algumas ações. A questão da 

insegurança do bairro e a acessibilidade, já que a maioria das UBS encontra se na 

periferia do município de Natal. 

Diante das fragilidades apontadas, as residentes relataram os seguintes 

desafios a serem trabalhados e superados: um melhor planejamento e distribuição 

da carga horária, que pudessem organizar a questão das demandas e relacioná-las 

às áreas de concentração dos PRMS, ao qual estariam vinculados, evitando desta 

forma o distanciamento de sua área de concentração, trabalhando com a proposta 

de linhas de cuidado. Mas que para isto seria necessário a disponibilidade de 

preceptor da rede da SMS/Natal e que também seria necessário uma capacitação 

para os atores envolvidos com esse processo de formação, para o trabalho na ótica 

da integralidade do cuidado. 

Quanto às potencialidades detectadas pelas residentes, o fato mais relatado 

foi o preparo e a receptividade da preceptoria, o que mostra a importância do 

componente pessoal humanizado, para esta inserção. O contato com os pacientes e 

a comunidade abrindo o horizonte para a prática e o desenvolvimento de novas 

habilidades, fora do ambiente hospitalar. A importância deste cenário para a 

integração entre o ensino-serviço-comunidade, proporcionando a ampliação do 

conceito do processo saúde-doença e o emponderamento delas sobre o 

funcionamento da rede de saúde.  Qualificar o processo formativo, pois de certa 

forma este rodízio preencheu algumas lacunas presentes na formação destas 
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profissionais, pois na avaliação das mesmas este cenário de prática é muito válido e 

importante para o exercício profissional em busca da integralidade do cuidado a 

saúde e a compreensão da necessidade de atravessar o abismo entre os níveis de 

atenção à saúde, que são encontrados na assistência prestada à população pelos 

profissionais do SUS. 

  



56 
 

5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

O ensino em saúde consiste em uma tarefa complexa e requer dos implicados 

neste contexto, um olhar diferenciado e sensível à dinamicidade deste processo, que 

se apresenta com a necessidade de transformação dos conceitos e das práticas em 

saúde, buscando nortear o processo de formação destes profissionais com 

capacidade de compreender as ações relativas à integralidade do cuidado nas 

práticas em saúde.  

Os PRMS/UFRN têm como uma de suas aspirações a integração do ensino-

serviço-comunidade, em consonância com os objetivos do SUS, bem como a 

reorientação da formação profissional pautada na integralidade ao cuidado à saúde. 

Portanto, este diagnostico situacional sobre a inserção dos PRMS/UFRN nos 

serviços de Atenção Primária à Saúde teve como propósito o reconhecimento das 

contribuições efetivas e potenciais, além das fragilidades e desafios para a formação 

dos residentes, sob a ótica do trabalho multiprofissional e interdisciplinar para a 

atenção integral à saúde. 

A partir das percepções trazidas por este estudo buscaremos traçar, 

juntamente com as demais coordenações dos PRMS/UFRN, estratégias para utilizar 

as experiências exitosas como modelos e estabelecer mecanismos para superação 

das dificuldades apontadas por este diagnóstico. Trazendo a tona reflexões sobre 

como poderíamos melhorar, sob o ponto de vista acadêmico e institucional a 

inserção desses residentes neste nível de atenção.  

Promovendo debates sobre as práticas relativas à interação entre a educação 

e os processos de trabalho, a partir da realidade vivenciada, levando em 

consideração os conhecimentos e as experiências de todos. Além disso, incentivar a 

discussão sobre o papel do preceptor e dos demais trabalhadores na formação dos 

profissionais e saúde. 

Nesta perspectiva de proporcionar um dialogo mais próximo com a rede de 

saúde e os PRMS/UFRN, com o objetivo de fomentar parcerias mais efetivas e 

eficazes que possam viabilizar uma rota de mão dupla, onde não só a rede receba 

esses residentes, mas que nós também, enquanto Universidade possamos contribuir 
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de alguma forma para o fortalecimento da implementação de práticas 

multiprofissionais e interdisciplinares, que promovam ações de promoção à saúde, 

bem como de integração da equipe de saúde e a qualificação do ensino destes 

profissionais para o SUS, tendo como rota todos os níveis de atenção à saúde. 

 

Impactos do estudo: 

Curto prazo: 

 Diante da avaliação das residentes sobre a falta de capacitação das 

preceptorias, relacionada à compreensão da função do residente no serviço. 

No final do ano de 2014, o MEC disponibilizou uma capacitação sobre 

educação interprofissional e preceptoria, através do SIG-Residência 

Multiprofissional, e as coordenações dos PRMS convidaram as preceptoras 

das UBS que recebem residentes para participar desta capacitação, tivemos 

a participação de algumas. 

 

 Nas reuniões de planejamento deste ano sobre a inserção dos residentes, 

alguns achados deste estudo tornaram se ponto de pauta, visando à 

adequação do rodízio e evitando a replicação de práticas passadas, que não 

se mostraram tão efetivas no processo de ensino-aprendizagem desses 

residentes, como por exemplo, o tempo de duração e a forma de distribuição 

da carga horária, justificando a necessidade de uma maior imersão do 

residente neste cenário de prática.  

 

 Realização de uma reunião em março de 2015, para sensibilizar algumas 

direções de Distritos Sanitários, de UBS e as tutorias de área profissional 

sobre a importância de inserir os residentes no serviço, mediante uma 

apresentação dos mesmos a equipe de saúde, com quem possam vir a 

trabalhar direta ou indiretamente e qual a importância do residente na rede de 

saúde. 

 

 A apresentação deste diagnóstico situacional na Oficina de Planejamento das 

Residências Multiprofissionais/2015, onde será mostrado o panorama em que 
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está inserido o rodízio da APS, promovendo a discussão de proposições e 

metas a serem alcançadas para superação das dificuldades encontradas pelo 

estudo em questão, a fim de implantar melhorias nesse processo formativo. E 

o produto deste momento será incorporado ao relatório, que cada 

PRMS/UFRN elabora nesta oficina. 

 

 Devido à identificação da percepção que o residente tem sobre esta vivência 

na atenção básica e a importância do conhecimento das políticas públicas 

relacionadas à saúde, para um melhor aproveitamento desta prática, 

pensamos na proposta de programar o módulo de Políticas de Saúde, o qual 

faz parte do eixo teórico do PPP, para ser disponibilizado antes destes 

residentes passarem pelas UBS. 

Assim procuramos a Secretaria de Educação a Distancia (SEDIS) para 

fazer este curso por educação à distancia (EaD) no ano passado. O que 

desta forma nos daria liberdade para organizarmos o início do módulo de 

acordo com o cronograma de rodízio dos residentes e não em função da 

disponibilidade do professor em ministrar este módulo, como encontra-se 

atualmente, pois o curso ficaria gravado em formato digital. 

 

 Participação em Fóruns para discutir a inserção da academia na Rede de 

Saúde, o qual foi instituído pela gestão passada da SMS/Natal, onde as 

coordenações dos PRMS, em todas as reuniões se faziam presentes, 

levantado às problemáticas encontradas neste estudo, no intuito de 

sensibilizar e tornar a gestão nossa parceira nesta causa. 

 

Médio prazo: 

 Com o módulo de Políticas de Saúde pronto e gravado (APÊNDICE D), a 

turma piloto esta sendo finalizada em abril de 2015. Assim em 2016 

poderemos disponibilizá-lo para os R1, logo no início da residência antes de 

iniciarem os seus rodízios nas UBS. 
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 Também será proposta uma capacitação/curso de preceptoria em EaD, que 

poderá ser adaptado ao que uma colega do Mestrado Profissional em Ensino 

na Saúde (MPES) executou e teve como produto do sua pós-graduação. 

Procurando fazer algumas adaptações, como o acréscimo de dois módulos, 

um sobre a educação interprofissional e outro sobre preceptoria para 

residentes. A estratégia do curso em EaD é proposta devido a possibilidade 

em atingirmos um público maior, pensando na perspectiva de preceptorias em 

potencial e também não seria necessário os profissionais se ausentarem de 

seus ambientes de trabalho. 

 

 Criação de mecanismos mais efetivos para a consolidação destas práticas 

integrativas educacionais da pós-graduação entre os gestores e preceptores 

da SMS/Natal e a Universidade (PRMS). 

 

 Mediar à execução e acompanhar as metas estabelecidas, em conjunto pelos 

PRMS/UFRN durante a Oficina de Planejamento das Residências 2015, de 

acordo as implicações geradas por este diagnóstico situacional a serem 

implantadas. 

 

Longo Prazo: 

 Promover mudanças na concepção da formação dos profissionais da 

saúde, buscando fortalecer o trabalho em equipe interprofissional e 

almejando proporcionar ferramentas para a prestação da assistência 

integral a saúde, por esses futuros servidores do SUS. 

 

 Esses quando voltarem para a rede de saúde, como servidores, 

possam produzir transformações no seu ambiente de trabalho, em 

função da formação multi e interprofissional e de integração entre o 

ensino-serviço-comunidade proposta pela Residência Multiprofissional, 

com uma visão ampliada das políticas públicas de atenção à saúde, 

onde os profissionais estejam “interligados” para que o objetivo 
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principal das práticas de saúde seja alcançado, a saúde integral do 

indivíduo. 

 

 Diante deste contexto de compromissos e desafios, que este 

diagnóstico situacional cumpra o seu papel para a reorientação na 

formação de profissionais na área da saúde, repercutindo 

positivamente na construção de novos perfis profissionais. E que as 

possíveis mudanças iniciadas por este estudo criem as bases para o 

sucesso no futuro. 
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7. ANEXOS  

 

ANEXO  A - Parecer Consubstanciado do CEP/HUOL
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ANEXO  B – Carta de Anuência da Secretaria Municipal de Saúde do Natal/RN. 
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ANEXO  C – Carta de Anuência do HUOL. 
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ANEXO  D – Carta de Anuência da MEJC. 
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8. APÊNDICES 

 

APÊNDICE  A - Termo De Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

    Este é um convite para você participar voluntariamente da pesquisa “Diagnóstico 

situacional da inserção e das potencialidades da Residência Integrada 

Multiprofissional Em Saúde: Um estudo na Atenção Primária” realizado pela aluna do 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Elaine Cristina Alves, sob orientação da Prof. Dr. Antônio de Lisboa Lopes Costa. 

 A pesquisa será realizada com residentes dos Programas de Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PRIMS/UFRN), campus Natal/RN, estes programas têm como pilar orientador o processo 

de aprendizagem por ensino em serviço e seguindo os princípios norteadores do Sistema 

Único de Saúde (SUS) baseado na integralidade da atenção à saúde.  

Assim, o presente projeto busca traçar um panorama situacional da inserção desses 

residentes na atenção primária à saúde, no município de Natal/RN e identificar as atividades 

de integração ensino-trabalho em potencial a serem desenvolvidas nas comunidades, onde 

os próximos residentes dos PRIMS/UFRN possam atuar com preceptoria adequada a sua 

formação. 

Os dados serão obtidos através de um questionário semiestruturado e de grupos 

focais. Você, como parte desta pesquisa, estará convidado a participar do grupo focal do 

seu programa de residência multiprofissional. 
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 Todas as informações obtidas serão somente de conhecimento da mestranda e do 

orientador, sendo mantido sigilo de sua identidade, respeitando sua privacidade. 

     Os riscos associados à participação neste estudo são mínimos, o fornecimento de 

dados poderá gerar algum constrangimento que tomaremos o máximo de cuidados para 

evitar. Esclarecendo os possíveis constrangimentos, estes podem ocorrer do fato de você 

disponibilizar dados pessoais referentes à sua formação e expressar sua opinião em relação 

aos rodízios na atenção primária à saúde, no município de Natal/RN. Afirmamos que o 

armazenamento dos dados é seguro assim os riscos serão minimizados. Nos arquivos da 

pesquisa não haverá identificação das pessoas, usaremos pseudônimos ou códigos e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Ao final da 

pesquisa todo o material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme 

Resolução Nº 196/96, revisada atualmente pela Resolução N°466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS).  

  As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão realizadas mediante 

a autorização prévia da instituição, já concedida, assim como a assinatura deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo participante e pesquisador o qual lhe será 

entregue uma cópia. 

  Você não receberá nenhum benefício diretamente, no entanto, com esta pesquisa, 

estará contribuindo para definir estratégias para a melhoria acadêmica dos Programas de 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da UFRN, ao que tange os rodízios na 

atenção primária à saúde. Se você tiver algum gasto que seja devido à participação nesta 

pesquisa, será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito a indenização. 

  Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo recusar-se a fazer 

parte do mesmo ou interromper sua participação se julgar conveniente, sem que isso lhe 

traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

              Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para ELAINE CRISTINA ALVES, no endereço 

Avenida Nilo Peçanha, n° 259 – Petrópolis, ou pelo telefone (84) 9911 9799 e pelo e-mail: 

elaineacris@hotmail.com. 

Dúvida a respeito da ética aplicada a esta pesquisa poderá ser questionada ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL); Av. Nilo 

Peçanha, 620, Petrópolis, CEP 59.012-300, Natal/RN, Brasil; telefone: (84) 3342-5003; e-

mail: cep_huol@yahoo.com.br 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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*************************************************************************************************** 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: Declaro que compreendi os objetivos desta 

pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa “Diagnóstico situacional da inserção e das 

potencialidades da Residência Integrada Multiprofissional Em Saúde: Um estudo na 

Atenção Primária”.  

Natal, ___ de ___________ de 2014. 

 

_______________________________________ RG: ___________________ 

Residente Participante da Pesquisa 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Elaine Cristina Alves, discuti as questões acima 

apresentadas ao participante no estudo.  

 

Natal, ___ de ___________ de 2014. 

______________________________________________                   RG: M-8.799.076 

Elaine Cristina Alves (Pesquisadora Responsável) 

 

 

________________________________ 

Prof. Dr. Antônio de Lisboa Lopes Costa 

 Orientador do Projeto 

 

 

 _____________________________________________________________________ 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL) 

Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, CEP 59.012-300, Natal/RN, Brasil 

Telefone: (84) 3342-5003; e-mail: cep_huol@yahoo.com.br  

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE  

 
 

AVALIAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE NA ATENÇÃO  

PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

QUESTIONÁRIO DO RESIDENTE - Número: ____ 

 

Este questionário faz parte de um processo de avaliação da inserção dos Programas 

de Residência Multiprofissional em Saúde da UFRN (PRMS/UFRN), campus Natal, na 

Atenção Primária à Saúde no Município de Natal, sendo executado pela mestranda do 

Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES). E tem em vista um 

diagnóstico das dificuldades e das potencialidades dos PRMS/UFRN neste nível de atenção 

à saúde. Seus resultados serão analisados e ajudarão para a melhoria na formação e na 

qualidade da assistência prestada pelos residentes dos PRMS/UFRN aos usuários do SUS, 

por isso suas respostas são de fundamental importância para esta avaliação. A UFRN e os 

PRMS agradecem sua participação. 

 

1. Identificação do Residente 

1.1 Idade: ______________________1.2 Sexo:  (    ) Masculino   (    ) Feminino 

1.3 Estado civil: (    ) Solteiro  (    ) Casado/União estável  (    ) Outro 

1.4 Origem:  

País _________________   Estado _______   Município ________________________ 

1.5 Local onde mora:   (    ) Natal  (    ) Interior do RN  ( ) Outro Estado: 

__________  

1.6 Graduação que concluiu: ______________________________________________ 

1.7 Instituição/Cidade/Estado onde se graduou: _______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1.8 Quanto tempo de formado tinha quando ingressou na residência: 

______________________ 

1.9 Tem outro curso de pós-graduação?    (  ) SIM       (  ) Não 

1.10 Se SIM, qual: _____________________________________________________ 

APÊNDICE  B - Questionário do Residente 
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1.11 Instituição: _____________________________ Ano de conclusão: ___________ 

1.12 Hospital/Programa que sedia sua residência: 

(    ) HUOL/Intensivismo Adulto 

(    ) MEJC/Intensivismo Neonatal 

(    ) HUOL/Saúde da Criança             

 

1.13 Categoria do residente:    (    )R1         (    )R2  

1.14 O Projeto Pedagógico do Programa da Residência Multiprofissional em Saúde/UFRN 

lhe foi apresentado?     (    ) Sim       (    ) Não        

1.15 Conhece o Regimento da Residência Multiprofissional/UFRN?  

(    ) Sim       (    ) Não            

1.16 Foi informado sobre o rodízio na Atenção Primária à Saúde?  

(    ) Sim       (    ) Não         

1.17 Quem viabilizou o seu rodízio na Atenção Primária à Saúde? 

(   ) Coordenação do PRMS       (    ) Tutoria de sua profissão      

(   ) Próprio Residente (   ) Outro: _________________ 

1.18 Em que nível da residência você realizou o rodízio na Atenção Primária à Saúde:  

(    )R1             (    )R2           (   ) R1 e R2          (    ) Não realizou     

 

2. Identificação do serviço de Atenção Primária à Saúde 

2.1 Distrito sanitário em que fez o rodízio na Atenção Primária à Saúde: 

(    ) Distrito Sanitário Norte ____      (    ) Distrito Sanitário Sul 

(    ) Distrito sanitário Oeste                (    ) Distrito sanitário Leste 

2.2 Cenários de prática na Atenção Primária à Saúde que você passou:  

(    ) Unidade Básica de Felipe Camarão I 

(    ) Medicina da Família e Comunidade da UFRN  

(    ) Unidade Mista de Felipe Camarão II   

(    ) Unidade de Saúde de Aparecida      

(    ) Unidade de Soledade II    

(    ) Outra. Qual (is)?_______________________________________ 
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2.3 Quanto tempo durou seu rodízio na Atenção Primária à Saúde: 

(  ) 01 Mês    (   ) 02 Meses     (   ) 01 Semestre     (    )01 Ano      

(    ) Outro: _________________________________ 

2.4 Periodicidade do seu rodízio na atenção primária à saúde: 

( )Diária    ( )Semanal     (  )Quinzenal     (  )Mensal           

(  ) Outro Período: _________________________________ 

 

3. Identificação de estratégias de educação no trabalho 

3.1 Na unidade que você realizou o seu rodízio, qual(is) dessas atividades de educação no 

trabalho existia(m): 

(    ) PET Saúde/Saúde da Família 

(    ) PRÓ- Saúde  

(    ) Projeto de Extensão 

(    ) Outra. Qual (is)? _________________________________ 

3.2 Você participou de alguma atividade de educação no trabalho, das citadas à cima?  

(    ) SIM (    ) Não  (    ) Às vezes 

3.3 Se SIM no item 3.2, qual das atividades de educação no trabalho você participou? 

(    ) PET Saúde/Saúde da Família 

(    ) PRÓ- Saúde  

(    ) Projeto de Extensão 

(    ) Outra. Qual (is)? _________________________________ 

____________________________________________________ 

3.4 O que foi realizado na atividade de educação no trabalho? E com quem?   

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4.Preceptoria 
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4.1 Você se sentiu acolhido na Unidade em que realizou o rodízio? 

(    ) SIM (    ) Não  (   ) Parcialmente 

4.2 Quem o acompanhou nas suas atividades práticas? 

(    ) Preceptor da mesma profissão                     (    ) Outro residente   

(    ) Outro profissional: ____________________      (    ) Ninguém 

4.3 Qual o vínculo empregatício do preceptor que o acompanhou em suas atividades 

práticas? 

(    ) Profissional da Rede Municipal 

(    ) Profissional da Rede Estadual 

(    ) Profissional técnico administrativo da UFRN              

(    ) Profissional docente da UFRN                                  

(    ) Não sei informar 

(   ) Outro: ________________________________ 

4.4 Quem determina o seu programa/cronograma de atividades no rodízio da Atenção 

Primária? 

(    ) Tutoria do PRIMS                

(    ) Preceptor do rodízio  

(    ) Você e a tutoria     

(    ) Você e a preceptoria do rodízio            

(    ) Você, a tutoria e a preceptoria do rodízio   

(    ) Ninguém 

4.5 Você tinha atividades especificas como residente? 

(    ) SIM (    ) Não  (    ) Às  vezes 
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4.6 A preceptoria, em sua opinião, esta preparada, ou conhece a residência multiprofissional 

para receber residentes multiprofissionais: 

(    ) SIM (    ) Não  (    ) Parcialmente    

Por quê?___________________________________________________________ 

4.7 Os demais profissionais da Unidade de Saúde sabiam da existência de residentes 

multiprofissionais no serviço? 

(    ) SIM (    ) Não (    ) Só os da mesma profissão que a minha    

(    ) Apenas as profissões que faziam atividades em conjunto com a minha 

4.8 As suas atividades no rodízio são realizadas em conjunto com os alunos de graduação? 

 (    ) Sempre (    ) Nunca  (    ) Às  vezes 

4.9 O preceptor é o mesmo para os alunos de graduação e os residentes? 

(    ) SIM (    ) Não 

4.10  Havia diferença nas atividades para os alunos de graduação e os residentes? 

(    ) SIM (    ) Não  (    ) Às  vezes 

5. Identificação de atividades desenvolvidas e de integração ensino-trabalho 

5.1 Você desenvolveu atividades multiprofissionais durante o rodízio na Atenção Primária à 

Saúde? 

(    ) Sim (    ) Não  (    ) Algumas vezes 

5.2 Se você desenvolveu alguma(s) atividades multiprofissional(is) durante o rodízio 

Atenção Primária à Saúde, qual (is) foi(ram)? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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5.3 Você desenvolveu um novo processo de trabalho/ atividade na Unidade? 

(    ) SIM (    ) Não    Qual? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5.4 Atividades desenvolvidas durante o rodízio na Atenção Primária à Saúde: 

(   ) Somente com a minha profissão 

(   ) Com as demais profissões da Unidade 

(   ) Realizou visita domiciliar 

(   ) Teve contato com pacientes/usuários 

(   ) Fez orientações/informações sobre saúde aos usuários 

(   ) Outra: ____________________________________________________________ 

 

6. Qual a principal dificuldade enfrentada por você neste rodízio? Enumere de 1 a 7, em 

ordem crescente. E no espaço reservado para a resposta coloque o número atribuído. 

(OBS: 1 é o mais importante e o 7 menos importante) 

(   )  Mobilidade/acesso a Unidade de Saúde                 

(    ) Segurança             

(   ) Estrutura física     

(   ) Preceptoria           

(   ) Atividades práticas               

(    )  Relacionamento interprofissional 

(   ) Outra: _____________________________________ 

 

7. Você considera importante o rodízio na Atenção Primária a Saúde para a sua formação 

como residente multiprofissional?            (    ) SIM (    ) Não   
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8. Você considera importante o rodízio na Atenção Primária a Saúde para a sua formação 

em atenção integral à saúde?          (    ) SIM (    ) Não  

9 . Relacione os principais pontos fortes e fragilidades do rodízio na Atenção 

Primária à Saúde: 

PONTOS FORTES:  FRAGILIDADES: 

   

   

   

   

   

   

 

10. Espaço reservado para comentários adicionais sobre quaisquer assuntos, 

contemplados ou não no questionário. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Natal,   ____/_____/2014 
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APÊNDICE  C - Roteiro para o Grupo Focal 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE  
 

 

AVALIAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Roteiro para o Grupo Focal 

 

1 – Como você entende o processo de trabalho em saúde na atenção primária? 

2 – Como vocês avaliam esta experiência prática na atenção primária à saúde para sua 

formação como residente, sob o ponto de vista da atenção integral a saúde? 

3 – Que atividades multiprofissionais vocês puderam desenvolver e como se sentiram? 

3 – Como aconteciam às atividades com ênfase da integração ensino-serviço-comunidade? 

4 – Como foi a relação de vocês com os seus preceptores e com os demais profissionais da 

Unidade de Saúde? 

5 – O que vocês gostaram e o que acham necessário alterar/modificar neste rodízio?  

 



80 
 

APÊNDICE  D – Plataforma de Acesso ao Curso de Políticas de Saúde 
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