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RESUMO 

 
 
 

A preceptoria é uma nova modalidade de ensino no cenário de formação em saúde, 

na qual o profissional do serviço de assistência assume a função de acolher, orientar 

e mostrar ao aluno a inserção no mundo real do trabalho. Com vistas a compreender 

e refletir sobre esse assunto, realizou-se o presente estudo com o objetivo de 

identificar as potencialidades e desafios no exercício da preceptoria no estágio 

curricular supervisionado hospitalar da graduação em enfermagem. O estudo foi do 

tipo descritivo e abordagem quali-quantitativa, realizado nos meses de maio e junho 

de 2018 em um Hospital Universitário de Referência no Nordeste. A amostra foi 

composta por 21 enfermeiros assistenciais que exercem a função de preceptoria de 

estudantes do curso de graduação em enfermagem, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Para a pesquisa empírica, foi utilizado um roteiro semiestruturado 

composto por 13 perguntas abertas, dividido em duas partes: caracterização do 

profissional e dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros no exercício da preceptoria 

e as suas potencialidades. Contou com a anuência da instituição onde se desenvolveu 

o estudo e a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL. A análise do 

conteúdo com referencial teórico de Bardin possibilitou o agrupamento de resultados 

em quatro categorias temáticas, a posteriori: potencialidades, dificuldades, sugestões 

e experiências, a partir das quais, pode-se inferir que a concepção de formar o aluno 

para o mercado de trabalho é desafiadora, contudo, vem se consolidando e se 

revelando uma perspectiva de mudança no modelo de ensino e formação de 

profissionais de saúde.Também foi utilizado o software Alceste 4.9 que após uma 

análise léxica do conteúdo delimitou quatro classes,sendo três agrupadas no eixo dois 

e uma classe no eixo um. Como produto desse estudo, foi proposto um procedimento 

operacional padrão de acompanhamento de Estágio Curricular supervisionado para 

alunos de graduação em Enfermagem. 

 

Descritores:Tutoria; Preceptoria; Educação em saúde, Estudantes 

de Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 

Precepting is a new teaching modality in the clinical practice education where the 

health professional takes on the responsibility of welcoming, guiding, showing and 

inducting the student into the real-world work environment. Therefore, the present 

study aimed to identify the potentialities and challenges in the exercise of preceptory 

in the nurse internship program of nursing graduation. The descriptive study was 

carried out with a qualitative and quantitative approach in May and June of 2018 in a 

University Hospital of Reference in the Northeast of Brazil. The sample consisted of 21 

nurses who were precepting nursing students of the Federal University of Rio Grande 

do Norte (UFRN). For the empirical research, a semi-structured script was used, 

consisting of 13 questions, divided in two parts: the professional 's characterization and 

difficulties experienced by the nurses in the exercise of the preceptory and their 

potentialities. The study was approved by the institution where the study was 

developed and by the research ethics committee of the HUOL. The data were analyzed 

using the proposed analysis of content (theoretical reference) of Bardin which allowed 

the results to be grouped intofourcategories: potentialities, difficulties, suggestions and 

experiences. From our results, it can be concluded that the preparation of the student 

for the workplace is challenging. However, this work is being consolidated and shows 

a perspective change in the teaching and training model of health professionals.Alceste 

4.9 software was also used and the lexical analysis of the content delimited four 

categories, three of them grouped in axis two and one in axis one. As a result of this 

study, a standard operating procedure was proposed for the internship program of 

nursing students in their mandatory supervised stage. 

 
Descriptors: Tutoring; Preceptor; Education in Health, Nursing Students. 
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1INTRODUÇÃO 

 
 

As transformações políticas, ocorridas nos últimos tempos, contribuíram para 

as modificações em várias áreas da sociedade, especialmente no eixo da educação 

em saúde e formação . O processo de transição da assistência à saúde deve-se à 

reforma sanitária,que fez surgir novos modelos assistenciais. Nesse contexto, a 

Reforma Sanitária Brasileira, consolidada pela 8ª Conferência Nacional de Saúde de 

1986, ressaltou a formação dos profissionais integrada ao sistema de saúde, e, para 

garantir essa premissa, ações articuladas entre Ministério da Saúde (MS) e Ministério 

da Educação (MEC) foram essenciais para lógica do sistema único de saúde (SUS) 

em relação à formação dos profissionais. Dessa forma, criaram-se estratégias para 

consolidação dessas práticas, dentre elas a preceptoria como uma nova modalidade 

de ensino no cenário de formação em saúde1 2 3. 

Na atualidade, o sentido da palavra preceptor é atribuído àquele que orienta, 

oferece suporte, ensina e compartilha experiências e impulsiona a aquisição de 

conhecimentos científicos, dentro de uma concepção crítica e reflexiva do cotidiano 

do trabalho, bem como no desenvolvimento das habilidades do recém-graduado em 

sua atuação profissional4. 

Ratificando esta concepção, o Programa de Bolsas para a Educação pelo 

Trabalho, instituído pelo Ministério da Saúde, que visa a atender a formação de 

profissionais de saúde em nível de graduação e de especialização, refere-se a 

preceptoria como estratégia de suporte aos alunos, que deverá efetivar a supervisão 

docente-assistencial por área específica de atuação ou de especialidade profissional, 

no sentido de organizar as atividades da aprendizagem especializada e de orientação 

técnica aos profissionais ou estudantes, respectivamente, em aperfeiçoamento ou 

especialização, ou em estágio ou vivência de graduação, ou de extensão5. 

Na Enfermagem, a prática da preceptoria começou a ser mais discutida a partir 

de 1996, com o Parecer nº 314/94 do Conselho Federal de Educação, aprovado pelo 

MEC, que dispõe sobre currículo mínimo e a Portaria MEC nº 1.721, de 15 de 

dezembro de 1994 (publicada no DOU de 16 de dezembro de 1994, seção 1, página 

19.801), que estabelece o currículo mínimo do Curso de Graduação em Enfermagem, 

que já preconizava o estágio acompanhado pela escola e enfermeiros dos serviços de 

saúde. Desde então, foi normatizado que seria necessário o acompanhamento dos 

alunos da graduação por profissionais do serviço. 
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Tal ato teve repercussão para além das questões didático-pedagógicas, pois 

viabilizou o acesso ao graduando às questões político-sociais que permeiam os lócus 

da assistência, que muitas vezes é o próprio domicílio do usuário. Tal 

acompanhamento foi ratificado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 

Enfermagem em 2001.A resolução CNE/CES nº03, de 07 de novembro de 2001, 

instituiu a implantação de diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em 

Enfermagem para nortear o ensino do futuro enfermeiro mediante seis passos:1. Perfil 

do formando egresso/profissional, 2. Competências e habilidades, 3. Conteúdos 

curriculares, 4. Estágios e atividades complementares,5. Organização do curso e 6. 

Acompanhamento e avaliação. 6 

O Estágio Curricular Supervisionado, que é visto como uma forma de efetivar a 

articulação entre a formação da academia e a realidade profissional de cada região, 

foi ratificado. Nele, o estudante tem a oportunidade de desenvolver as quatro 

competências do enfermeiro: cuidar, gerenciar, educar e pesquisar5, além de vivenciar 

o contexto de inserção na realidade do mundo do trabalho, algo que se configura como 

um estímulo ao desenvolvimento da autonomia, responsabilidade, liberdade, 

criatividade, compromisso, domínio da prática e de seu papel social, aprofundamento 

e contextualização dos conhecimentos e à assunção de umas práxis transformadoras 

quando integrado às atividades de pesquisa e extensão07,08. 

Para consolidação do estágio curricular supervisionado, é necessário que os 

serviços de assistência à saúde, que também são instituições de ensino, 

disponibilizem a participação dos enfermeiros lotados, aos quais denomina-se de 

preceptores. É o profissional com vínculo empregatício no serviço de saúde que 

participa da supervisão e orientação de estagiários para a construção do 

conhecimento com seus saberes e modos de ação. Portanto, o mesmo desempenha 

o papel de inserir o futuro profissional no ambiente de trabalho com o perfil pautado 

nos princípios do SUS, buscando ser crítico-reflexivo e resolutivo9. 

Confirma-se que muito além do que aplicar a teoria na prática,a função do 

preceptor se caracteriza pelo exercício de uma prática clínica que levanta problemas 

e provoca a busca de explicações ou soluções. A preceptoria é uma atividade de 

ensino necessária que favorece um processo de construção do conhecimento mais 

significativo para a formação humana e profissional dos educandos3. 

Acredita-se na relevância do preceptor,juntamente com o Estágio Curricular 

Supervisionado em enfermagem como um caminho de integração entre ensino e 
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serviço, teoria e prática, contribuindo para a formação de profissionais competentes 

com capacidade de resolver as demandas de saúde da população e aptos ao mercado 

de trabalho. Todavia, existem vários desafios a serem superados, tais como: 

sobrecarga de funções, déficit de capacitação, deficiência de articulação e a falta de 

padronização de acompanhamento dos discentes, necessitando pesquisar, junto aos 

profissionais, a interferência negativa e suas capacidades de superação. 

 
 Revisão bibliográfica - mudanças curriculares na graduação em enfermagem 

 

O ensino da Enfermagem no Brasil sofreu influência da política pública de 

saúde vigente no país.Observa-se que no início, em1890, com a promulgação do 

Decreto nº791, o modelo europeu era o prevalente, com enfoque curativo, 

hospitalocêntrico e com a pretensão de formar profissionais para atuar nos hospícios 

civis e militares10. 

A enfermagem moderna tem o ano de 1923 considerado como o marco inicial, 

com a intervenção do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), que no 

intuito de melhorar as condições sanitárias para diminuir as epidemias e não haver 

prejuízo econômico para o país, criou, em 1922, a escola de Enfermagem, dirigida por 

enfermeiras da fundação Rockfeller, que, em 1931, passou a ser chamada de Escola 

de Enfermagem da Universidade do Rio de Janeiro.Mesmo havendo preocupação 

com a saúde pública, o direcionamento do currículo era com ênfase na área hospitalar 

contando 48 horas semanais de atividades, sofrendo influência do modelo positivista 

e flexneriano8,10. 

Em 1949, com a promulgação da Lei nº775, é que o ensino de enfermagem no 

país foi regulamentado e o reconhecimento das escolas passou a ser feito pelo 

Ministério da Educação e Saúde. Houve alterações no curso, com duração de trinta e 

seis meses, ampliação do conteúdo teórico do currículo, ainda com muita 

fragmentação e obrigatoriedade de estágios, mas sem determinação do número de 

horas de atividades hospitalares a serem efetivadas11. 

Em dezembro de 1961, foi promulgada a Lei nº4.024/61, de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e criado o Conselho Federal de Educação (CFE), que passou 

a ser o responsável pelo ensino superior. No ano de 1962, o Parecer CFE nº271/62 

fixou o primeiro currículo mínimo para os cursos de enfermagem. A disciplina Saúde 

Pública aparecia apenas como conteúdo de especialização. Na década 
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seguinte, o parecer CFE nº163/72 reformulou o currículo mínimo de enfermagem 

criando as habilitações em Saúde Pública, Enfermagem Médica Cirúrgica e 

Obstetrícia, para serem cursadas de forma optativa10. 

A reformulação implantada pelo parecer estava em acordo com o modelo 

capitalista da época que preconizava o grande consumo de medicamentos e favorecia 

a indústria de equipamentos médico-cirurgião. Na época, o perfil exigidodo profissional 

enfermeiro era ser especialista e atuar juntamente com o profissional médico na 

assistência curativa10. 

No início dos anos 80, houve a redemocratização no país.Isso abriu perspectiva 

de questionamentos, principalmente em relação à saúde, culminando com a reforma 

sanitária, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a Constituição de 1988 e as Leis 

Orgânicas de Assistência à Saúde(LOAS), o que levou à criação do Sistema Único de 

Saúde e as políticas públicas de saúde12. 

A partir daí, ficou a proposta, como uma das atribuições do SUS, a ordenação 

de recursos humanos aptos a trabalhar no sistema, implicando em mudar a forma de 

educar no âmbito das profissões da saúde13. 

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de mudanças dos métodos 

pedagógicos de ensino até então utilizados para a formação dos profissionais que 

eram centrados na transmissão de conhecimentos pelo professor cabendo aos alunos 

a assimilação dos conteúdos. Neste cerne, metodologias ativas surgem como o 

modelo mais adequado com os princípios e necessidades da atual política de saúde 

porque baseiam-se em abordagens que propiciam a aquisição de conhecimentos e 

habilidades,uma vez que estimula o pensamento crítico e o raciocínio clínico;podemos 

citar a problematização através do arco de Manguerez,estudos de casos, 

planejamento estratégico situacional.14,15,16
 

O Estágio Curricular Supervisionado é uma modalidade de ensino obrigatória 

no Curso de Graduação em Enfermagem, que tem o propósito de propiciar ao 

acadêmico dos dois últimos semestres do curso, uma visão de sua profissão de forma 

ampla e concreta.“A carga horária mínima deverá totalizar 20% (vinte por cento) da 

carga horária total” (CNE, 2001).17
 

Conforme o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da 

UFRN, é composto por duas atividades curriculares, sendo elas: CEN2009 Estágio 

Supervisionado I: o processo de trabalho do enfermeiro na Atenção Básica de Saúde 

e CEN2010 Estágio Supervisionado II: o processo de trabalho do enfermeiro na rede 
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hospitalar. São realizados em setores e unidades de saúde da UFRN ou em setores 

e unidades de saúde públicas ou privadas conveniadas, sob a responsabilidade e 

coordenação dos docentes do Departamento de Enfermagem (DENF) da UFRN.e 

preceptoria de enfermeiros dos serviços de forma direta.18
 

A partir da década de 1970 a regulamentação do ECS no Brasil começou a 

tomar forma, daí esta passou ser uma questão recorrente até o final da primeira 

década do século XXI, quando certamente ganhou novos contornos – entretanto, não 

isentos de interpretações distintas e operacionalizações parcimoniosas. Em 1996, 

quando é aprovada a LDB (Brasil, 1996a), foram abolidos os currículos mínimos e 

estabelecidos as diretrizes e bases da educação nacional.19
 

Essa perspectiva atribuída ao ECS provem da construção histórica do processo 

de formação profissional de enfermagem no Brasil, isto porque, em 1972, o Parecer 

no. 163/72 e a Resolucao no. 04/72, ambos do Conselho Federal de Educação, 

introduziram a expressão Estágio Supervisionado e vincular a esse formato a 

disciplina de administração aplicada a Enfermagem, o qual deveria ser realizado ao 

final do curso de graduação.15
 

O ensino em enfermagem tem sido foco de muitos estudos e debates, 

principalmente apos a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) no ano 

de 2001(1), gerando uma série de reestruturações na formação profissional como não 

reduzir aformação profissional de enfermeiros ao mero desenvolvimento de 

competências técnicas e instrumentais,incorporação de metodologias ativas de 

aprendizagem,promover edificação profissional pautada pelos princípios da 

integralidade da assistencia, considerando o Sistema Único de Saúde como eixo 

estruturante do processo formativo(2), além da incorporação do Estágio Curricular 

Supervisionado (ECS).15
 

Essa perspectiva atribuída ao ECS provem da construção histórica do processo 

de formação profissional de enfermagem no Brasil, isto porque, em 1972, o Parecer 

no 163/72 e a Resolução no 04/72, ambos do Conselho Federal de Educação, 

introduziram a expressão Estágio Supervisionado e vincularam esse formato à 

disciplina de administração aplicada a Enfermagem, o qual deveria ser realizado ao 

final do curso de graduação.15
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 Justificativa 

 
 

O estímulo, para desenvolver o presente estudo, surgiu a partir da vivência 

prática da autora e de outros colegas em clínica-cirúrgica, lotados no Hospital 

Universitário Onofre Lopes, através do acompanhamento de estudantes da graduação 

em enfermagem que estavam concluindo o último semestre do curso. No cenário 

descrito, para acolhimento desses discentes, surge a figura do enfermeiro-preceptor, 

profissionais do serviço que assumem a função de inseri-los no ambiente real de 

trabalho. 

Porém, observa-se que para haver um bom desempenho por parte do preceptor 

na prática do acompanhamento, faz-se necessário que o mesmo esteja convicto de 

seu papel que o possibilita a aumentar o campo de entendimento do aluno, ampliando 

o conhecimento além do saber fazer,com o saber conviver,saber ser e saber 

conhecer. Importante salientar a necessidade de direcionamento desse profissional a 

cursos que o habilitem para tal função. 

Atualmente, é importante a formação de um profissional com capacidade de 

atuação em acordo com os princípios do SUS e nível de compreensão das diferenças 

sociais.Por isso , justifica-se através desse estudo indagar sobre as potencialidades e 

desafios do enfermeiro preceptor almejando-se,após a delimitação dos mesmos, 

contribuir para uma reflexão sobre o perfil desses profissionais e a criação de um elo 

entre ensino e serviço. 

Diante desse contexto, surgiu a inquietação de averiguar a situação funcional 

desses enfermeiros, concebendo-se a seguinte questão: quais as suas 

potencialidades e desafios no desempenho da preceptoria? 
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 Objetivos 

 
 Objetivo geral 

 
 

 Identificar as potencialidades e desafios no exercício da preceptoria no estágio 

curricular supervisionado hospitalar da graduação em enfermagem. 

 
 Objetivos específicos 

 
 

 Descrever a visão dos enfermeiros sobre a experiência de ser preceptor; 

 
 

 Propor um modelo de sistematização do estágio curricular supervisionado 

hospitalar para os preceptores utilizarem com o objetivo de padronizar o 

acompanhamento dos discentes. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 Tipo de estudo 

 
Considerando o objeto e o problema da pesquisa, optou-se pela abordagem 

quali-quantitativa,adequada para se trabalhar com significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, como parte da realidade social e do fenômeno em estudo. 

A abordagem qualitativa se justifica, no estudo da preceptoria,por interpretar as ações 

dentro e a partir da realidade vivida e partilhada pelos sujeitos da pesquisa. Já a 

abordagem quantitativa possibilita a informação numérica, mediante condições de 

muito controle, analisando essas informações através de estatística. 20
 

Em relação ao alcance dos objetivos, a pesquisa se enquadra na perspectiva 

descritiva. Conforme relatado na literatura “a pesquisa descritiva objetiva a descrição 

de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre 

variáveis”. Afirmam, ainda, “que esse tipo de estudo tem como característica mais 

significativa a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e a observação sistemática”. 21
 

O estudo atendeu aos preceitos da Resolução nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), sendo o projeto apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes, sob o Parecer 

consubstanciado nº 2.603.436, de 17/04/2018. 

 
 

 Local do estudo 

 
 

O estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

tendo em vista se constituir enquanto instituição de ensino, pesquisa com área em 

cirurgia experimental, medicina nuclear, medicina familiar e comunitária, 

clinícamédica, cliníca cirúrgica, psicofarmacologia e atividades de extensão 

relacionados à saúde. Além de ser referência na rede pública de saúde e na 

formação de profissionais da saúde, tendo sido o primeiro hospital a servir de campo 

de práticas para a realização do estágio supervisionado do curso de enfermagem. 

O HUOL dispõe de 236 leitos para internação e integra a rede do Sistema 

Único de Saúde (SUS), prestando serviços médico hospitalares, desde o 

atendimento ambulatorial até serviços de alta complexidade, conforme o sistema de 

referência e contra referência a partir das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e dos 



18 
 

 
 

 

hospitais do Estado. No tocante as atividades de ensino, são disponibilizadas 1035 

vagas por ano para estágio dos discentes dos diversos cursos da área de saúde.Na 

graduação em Enfermagem tivemos a participação de 297 alunos. 

 
 Participantes do estudo 

 
 

A população do estudo foi composta por profissionais que desempenham a 

função de preceptor, em enfermarias da instituição pesquisada, supervisionando 

discentes da graduação em enfermagem. 

Para composição do grupo de participantes do estudo, foram aplicados os 

seguintes critérios de inclusão: ser enfermeiro lotado na instituição, com atuação na 

função de preceptor de discentes da graduação em enfermagem do último período do 

curso, em enfermarias, há pelo menos um ano. Foram excluídos aqueles profissionais 

que se encontravam ausentes do serviço por afastamentos e aqueles que cumprem 

escalas de plantões noturnos, uma vez que não há estágios para estudantes de 

enfermagem nesse horário. Assim, a amostra final por conveniência foi de 21 

enfermeiros preceptores. 

 
Coleta de dados e seus instrumentos 

 
 

A coleta de dados ocorreu nos meses de maio a junho de 2018, por meio de 

um instrumento tipo questionário, composto por 13 perguntas, construído com base 

nos objetivos propostos. O instrumento (Apêndice A) foi dividido em duas partes, 

sendo a primeira referente à caracterização do profissional de atuação no e 

contemplando os seguintes pontos: idade,sexo, tempo de formação,tempo de 

serviço,cursos de pós-graduação,experiência como preceptor em instituições de 

ensino,tempo de experiência como preceptor no HUOL e participação em cursos de 

capacitação relacionado à preceptoria e ainda as dificuldades vivenciadas. A segunda 

parte foi composta por questões que buscaram responder, especificamente, aos 

objetivos do estudo: identificar os desafios vivenciados pelos enfermeiros no exercício 

da preceptoria e as potencialidades da preceptoria. 
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 Análise dos dados 

 

 
Os dados obtidos foram agrupados em categorias temáticas e analisados à luz 

de um referencial teórico. A análise foi realizada em três etapas: a pré-análise, com 

leitura flutuante dos questionários, buscando os objetivos do estudo; a exploração do 

material, com junção das respostas de cada pergunta separadamente e, a seguir, 

formando um discurso coletivo seguida de repetidas aproximações até a seleção final 

do corpus e após a avaliação de três juízes emergiram, quatro categorias temáticas a 

posteriori: potencialidades da preceptoria, dificuldades vivenciadas pelo preceptor, 

sugestões para melhorar o exercício da preceptoria e experiências pessoais na 

vivência da preceptoria.22
 

Posteriormente,decidiu-se proceder a análise estatística por meio  do  software 

Alceste 4.9,o qual consiste numa metodologia de análise de dados qualitativos que se 

adapta a qualquer domínio de investigação, em que se pretenda tratar material textual, 

sobretudo no que se refere à sua composição lexical e estruturação temática.Isto traria 

um rigor metodológico para o estudo e o mesmo foi encontrado através dos resultados 

que se complementam. Foram formadas classes de palavras que subsidiaram a 

composição das categorias temáticas a partir das palavras nos enunciados que 

constituíam o texto,destacando as informações mais relevantes.23,24
 

 
 Aspectos éticos da pesquisa 

 
 

O estudo atendeu aos preceitos da Resolução nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). O início da coleta de dados teve início após a aprovação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes, sob 

o Parecer consubstanciado nº 2.603.436, de 17/04/2018. 

Assegurou-se confidencialidade e anonimato dos pesquisados, através do uso 

de codinomes usando cores, em virtude das mesmas ter um simbolismo e exercerem 

influências sobre o estado psicológico das pessoas.Todos os dados produzidos 

durante a pesquisa estão em posse do pesquisador e permanecerão devidamente 

arquivados pelo prazo mínimo de cinco anos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Participaram do estudo 21 enfermeiros que atuavam como preceptores. Para 

apresentar a caracterização dos profissionais, recorreu-se a Tabela 

01.Posteriormente, o quadro 01 revela as quatro categorias temáticas a posteriori e 

suas subcategorias com as respectivas discussões e finalizando a formação de eixos 

e classes que emergiram através do Alceste, demonstradas nas figuras 01,02 ,03 e 

04 e no quadro 03. 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 Após a pesquisa realizada em um hospital universitário com 21 enfermeiros preceptores, 

obteve-se as seguintes variáveis 

TABELA 1 – Distribuição dos pesquisados segundo variáveis de caracterização sociodemográfica 

e profissionais, Natal/RN, 2019. 

VARIÁVEIS   FEM. MASC. n % 

Idade 

28 - 35 9 3 12 57,1 

36 -44 6 1 7 33,3 

45 - 52 1 0 1 4,8 

53 - 60 1 0 1 4,8 

Tempo de Formação 

1 - 3 14 4 18 85,4 

4 - 6 1 0 1 4,8 

> 7 2 0 2 9,8 

Curso de pós Mestrado 7 1 8 38,1 

 Especialização 10 3 13 61,9 

Tempo de Atuação 

1 - 3 11 4 15 71,4 

4 - 6 3 0 3 14,3 

> 7 3 0 3 14,3 

Tempo de experiência em 

preceptoria/saúde 

1 - 3 11 2 13 61,9 

4 - 6 0 1 1 33,3 

> 7 6 1 7 4,8 

Tempo de experiência na 

preceptoria/HUOL 

1 - 3 14 4 18 85,4 

4 - 6 1 0 1 4,8 

> 7 2 0 2 9,8 

Curso para preceptoria 
Não 11 2 13 61,9 

Sim 6 2 8 38,1 

Turno de trabalho 

Diurno 11 3 14 66,6 

Matutino 4 1 5 23,6 

  Vespertino 2 0 2 9,8 

TOTAL    21 100,0 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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Essa caracterização teve o intuito de conhecer melhor o perfil dos participantes 

da pesquisa. Portanto, a partir de agora, se discorrerá sobre alguns pontos delineados.  

Relacionado à idade, variaram de 28 a 58 anos, com média de 35,0 e Desvio 

Padrão (DP) de 7,56. Observou-se que 57,1% dos pesquisados ficaram 

compreendidos na faixa etária de 28 a 35anos. Quanto ao sexo 81,0% eram mulheres. 

 A maioria pertencia ao sexo feminino. Situação embasada por uma conotação 

histórico-cultural da mulher ser cuidadora desde os primórdios, começando no âmbito 

familiar. Retomando aspectos sócio-históricos, pode-se dizer que a enfermagem 

nasce como um serviço organizado pela instituição das ordens sacras. Coexiste com 

o cuidado doméstico às crianças, aos doentes e aos velhos, associado à figura da 

mulher-mãe que desde sempre foi curandeira e detentora de um saber informal de 

práticas de saúde, transmitido de mulher para mulher. Porém, com as mudanças 

políticas e econômicas, a mesma teve a oportunidade de educação e a possibilidade 

de limitar o número de filhos.Isso permitiu sua inserção no mercado de trabalho, de 

acordo com a sua capacitação. Pela tradição do cuidado, muitas mulheres optaram 

por escolher a enfermagem como profissão. 25
 

O tempo de formação variou de um a 35 anos, com média de 10,3 anos e DP 

de 7,01. Observou-se que 85,4% tinham entre um e três anos de formados. Um 

resultado relevante para a pesquisa desenvolvida, mostrou que todos os enfermeiros 

preceptores possuem cursos de pós-graduação a nível de especialização e mestrado, 

ou seja, 61,9% têm especialização e 38,1% têm mestrado. Isso demonstra uma 

preocupação por parte desses profissionais em aprimoração e atualização de seus 

conhecimentos. 26 

Com relação ao tempo de atuação no serviço prevalece o tempo inferior há 10 

anos, ou seja, os preceptores tiveram pouco tempo para o desenvolvimento da 

atividade, porém com uma exceção os demais trazem consigo conhecimento prévio 

de outras instituições. 

Com relação ao tempo de experiência como preceptor em saúde variou de um 

a 15 anos, viu-se que 61,9% dos enfermeiros tinham entre um e três anos no exercício 

dessa atividade. Já o tempo de atuação na preceptoria no hospital de ensino 

pesquisado, também teve maior frequência para o intervalo de um a três anos, que 

correspondeu a 85,4%, com média de 3,5 anos e DP 3,9. 
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Quanto a realização de curso específico para atuação em preceptoria, 

observou-se que 61,9% dos enfermeiros disseram nunca haver participado de cursos 

de capacitação voltadas para essa atividade. 

Conforme a literatura, os profissionais que estão diretamente ligados ao ensino 

precisam obter alguns aspectos cognitivos e habilidades que são matérias-primas 

essenciais para o desenvolvimento de competências básicas para essa função. Por 

exemplo, ter clareza sobre  saber fazer não significa saber ensinar o feito, uma vez 

que, sem comunicação efetiva, não há aprendizado e o aprendizado efetivo é o 

aprendizado construído.6 

O turno de trabalho diurno foi o mais frequência com 66,6% dos pesquisados, 

seguido do turno matutino com 23,6. Esse resultado revela que maior número de 

preceptores exerce essa atividade duas vezes ao dia, com discentes dos turnos 

matutino e vespertino. 

 

 
PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 
 

Sequencialmente apresentaremos o Quadro 01 com as quatro categorias 

temáticas e suas subcategorias a posteriori, formadas após leituras das falas dos 

participantes respeitando as semelhanças e com a confecção das unidades de 

análise.  

 

QUADRO 1- Quadro demonstrativo das categorias temáticas e subcategorias, Natal/ 
RN, 2018. 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
UNIDADES DE 

ANÁLISE 
POTENCIALIDADES COMPETÊNCIAS X HABILIDADES 36 

 
 

DIFICULDADES 

ATITUDES DO ALUNO X DESVALORIZAÇÃO DA 
FUNÇÃO 

3 

FALTA DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO 12 

FALTA DE CAPACITAÇÃO 4 

FALTA DE PADRONIZAÇÃO DO ESTÁGIO X 
DISTÂNCIA DA ACADEMIA 

7 

 

 
SUGESTÕES 

APROXIMAÇÃO DA ACADEMIA 
XESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS 

8 

PARTICIPAÇÃO DA GESTÃO X CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO X GERENCIAMENTO DA 

PRECEPTORIA 

 

12 

 
EXPERIÊNCIA DA 

PRECEPTORIA 

ESTÍMULO À ATUALIZAÇÃO 8 

DESAFIADORA 2 

GRATIFICANTE X ENGRANDECEDORA 14 

TROCA DE SABERES 8 

*Fonte: Dados da pesquisa. 
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DISCUSSÃO DAS CATEGORIAS 

 
 

Categoria 1 - potencialidades da preceptoria 

 
 

A possibilidade que alguém tem de transformar a realidade, define a palavra 

potencialidade; e, no presente estudo, destacaram-se como potencialidades as 

competências e habilidades sendo destaque a capacidade e facilidade de 

comunicação entre preceptores e discentes. Essas qualidades foram fundamentais 

para o compartilhamento dos conhecimentos e contribuíram para o desempenho da 

função de preceptor, conforme as falas dos participantes. 

 
 Subcategoria-competências x habilidades do preceptor 

 
 

A competência é definida como a faculdade de mobilizar um conjunto de 

recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, entre outros) para solucionar 

com pertinência e eficácia uma série de situações.27
 

As competências estão ligadas a contextos culturais, profissionais, condições 

Sociais e políticas.O egresso do curso de enfermagem participante do estágio curricular 

supervisionado deverá desenvolver as competências e habilidades conforme o artigo 

4º da Resolução CNE/CES nº3, de 7/11/2001 e o 2º passo das DCN.06
 

 
I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito 
profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto 
coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de 
forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, 
sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade 
e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus 
serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 
ética/bioética, tendo em conta que responsabilidade da atenção à saúde não 
se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de 
saúde, tanto em nível individual como coletivo; 
II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, 
eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de 
equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos 
devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir 
as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 
III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e 
devem manter a Confidencialidade das informações a eles confiadas, na 
interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. A 
comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de 
escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de 
tecnologias de comunicação e informação; 
IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais 
de saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo 
em vista o bem-estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, 
responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, 
comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 
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V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a 
tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de 
trabalho quanto dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma 
forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, 
empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e VI - Educação 
permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 
tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais 
de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso 
com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 
profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo 
entre os futuros, profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, 
estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a 
formação e a cooperação por meio de redes nacionais e internacionais. 
VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de 
aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta 
forma, os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter 
responsabilidade e compromisso com a sua educação e o 
treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas 
proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros, 
profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 
desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a 
cooperação por meio de redes nacionais e internacionais.  

 

Diante do exposto, o preceptor vai contribuir para esse aprimoramento. Porém, 

faz-se necessário que o mesmo possua determinadas competências para exercer a 

função, conforme as falas dos preceptores abaixo: 

 
“Objetividade na hora de realizar procedimentos,boa comunicação. Agilidade 
e dinâmica durante o trabalho. Estimulo dos estudantes a estudar e realizar 
raciocínio crítico/cientifico”. (ROXO) 

 
“Boa comunicação e facilidade de articulação com outros profissionais; 
Habilidade técnica; Conhecimento científico”. (AZUL) 

 
“Iniciativa,Capacidade teórico-prática no campo da enfermagem”.(VERDE) 

 

Entre as competências em enfermagem estão as atividades de gestão e 

liderança de equipe, que demandam do profissional além do conhecimento científico, 

a capacidade de raciocínio rápido para tomada de decisões e habilidades de 

comunicação interpessoal.28
 

Partindo-se do princípio de que o conhecimento é um processo de construção 

coletiva, as ações realizadas coletivamente levam a valorização do saber do outro, 

proporcionando um maior entendimento do trabalho interprofissional em saúde, além 

de favorecer a produção de vínculo entre a equipe. Assim, a comunicação do 

enfermeiro com os demais profissionais de saúde é um elemento fundamental em seu 

processo de trabalho, refletindo na qualidade da assistência e na visão holística do 

ser humano.29
 

A comunicação vem como elemento central que interliga todo processo de 

trabalho com a liderança considerada imprescindível.Toda tomada de decisão está 

vinculada ao sistema de informação.Se a comunicação se faz de modo seguro e eficaz 

ela torna-se um instrumento que permite ao enfermeiro a análise da realidade 
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situacional,que auxilia o processo de tomada de decisão,assim como o planejamento 

das atividades. Deve ser considerada como pilar fundamental do ensino.03,30
 

A preceptoria possibilita a construção coletiva do conhecimento que resulta dos 

encontros entre diferentes atores, como usuários do serviço de saúde em seu contexto 

social e cultural, e seus determinantes de saúde e de adoecimento individual e 

coletivo, os discentes e os profissionais. Os encontros contemplam todas as atividades 

desenvolvidas no cotidiano do trabalho e os preceptores são os mediadores desse 

processo de aprendizagem prática.31 

Em consonância, vimos que o preceptor tem um papel relevante de orientar, 

facilitar e mediar o processo de ensino-aprendizagem, no qual fomenta a construção 

de conhecimentos, colocando-se como alguém que possui mais vivência e 

experiências a compartilhar.6 

Ainda discorrendo sobre o assunto, de acordo com a literatura, as competências 

necessárias para a preceptoria em serviços de saúde pública foram classificadas em 

11 áreas de domínios. Sendo os 10 primeiros domínios propostos: Educacional, 

Trabalho em equipe, Comunicação, Gerência, Resolução de problemas, Promoção da 

saúde, Atenção à saúde, Valores Profissionais, orientada à comunidade, em ciências 

básicas da saúde pública e o 11º: Desenvolvimento profissional.2,4,32,33 

Destaca-se que houve uma adaptação do 10º domínio, denominado “em 

ciências básicas da saúde pública’’ para “em ciências da saúde pública’’ que se 

justifica, após a análise de conteúdo dos estudos relacionados e devido à atuação do 

enfermeiro preceptor não ser somente em serviço de saúde na atenção primária, mas 

também em serviços de saúde hospitalar.2 

Entre os atributos do preceptor, aponta-se o compromisso com a aprendizagem 

do aluno e o conhecimento do papel do preceptor como um formador no sentido de 

atender as necessidades e anseios na promoção da saúde da população conciliando, 

assim, em uma melhor formação acadêmica.1,3,2 

Para alguns autores, a caracterização de profissionalismo pauta-se no  eixo em 

que pessoas apresentam características como seriedade, competência e 

responsabilidade. E para requerer tais adjetivos, é fundamental que o enfermeiro 

tenha uma vasta experiência prática, e que se aproxime nesse caminho de educar.34  

Com relação as habilidades, que são consideradas qualidades inatas nos 

discursos dos falantes, percebe-se referências sobre características pessoais e 

profissionais. 

 
 
 

“Responsabilidade, organização, boa comunicação com os alunos, 
compromisso com a instituição”. (CARDO) 
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“Atuar como facilitador para a formação de futuros profissionais, 
proporcionando ao aluno a vivência de situações que lhe darão experiência e 
prática profissional”. (LILÁS) 

 
“Capacidade de escutar. Valorização do saber do educando.Proporcionar 
feedback oportuno. Liderança democrática”. (BRANCO)  

 

“Conhecimento teórico. Habilidade técnica. Capacidade de delegar funções e 
boa relação interpessoal com a equipe’’. (ROSA) 

 

“Acredito que a principal é a paciência, para entender as primeiras 
dificuldades do estudante. Conhecimento prático aliado à teoria e saber 
transmitir da maneira mais tranquila possível. Possuo as competências e 
habilidades necessárias ao cumprimento das atribuições do enfermeiro e 
tento passar isso ao estudante’’. (CORAL) 

 

 
Podemos também discorrer sobre a importância da experiência profissional na 

aquisição de habilidades e competências pelos preceptores, isso é reforçado pelas 

ideias dos participantes da pesquisa. Além disso, outro fator importante, bem colocado 

foi que no processo de formação, não existiu contribuição significativa diante do 

processo de supervisão, visto que em alguma instituição, isso existe decorrente de 

diversas nuances. As falas abaixo nos trazem esse discurso: 

 
“Ao tempo de trabalho no serviço.”(AZUL) 

 
“Habilidades e competências humanas construídas no próprio espaço da 
preceptoria.” (VERDE) 

 
 

“Sim, não só a formação acadêmica, mas também com a vivência profissional 
ao longo dos anos de trabalho.” (BRANCO) 

 
 

“Em parte, a maioria das potencialidades foi adquirida com a experiência 
profissional.” (LILÁS) 

 
“Com certeza, a formação foi importante, mas a vivência clínica em um 
ambiente hospitalar foi fundamental. Por ser um hospital universitário, a 
interação com a equipe multidisciplinar enriquece e aumenta qualquer 
conhecimento e potencialidade.” (ROSA) 

 
“As potencialidades apontadas anteriormente estão sim fortemente atribuídas 
a minha formação na UFRN e também as vivências nos estágios práticos.” 
(GRENÁ) 
“A formação na universidade não prepara o enfermeiro para preceptoria.” 

(BEGE) 
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Como é perceptível, observa-se a preocupação dos enfermeiros profissionais 

diante da formação acadêmica dos alunos e, anteriormente, vimos que os mesmos 

dispõem da capacidade para o acompanhamento dos discentes.Porém, grande parte 

foi forjada no ambiente de trabalho. Por essa explanação, entende-se que pela 

importância da preceptoria, as escolas formadoras poderiam incluir na sua grade 

curricular uma disciplina direcionada à capacitação dos futuros formadores, 

objetivando minorar uma das dificuldades sentidas como descritas abaixo. 

 
 Categoria 2 - dificuldades para exercer a preceptoria 

 
 

O exercício da preceptoria é um marco na vida profissional do enfermeiro 

atuante no serviço de ensino na saúde por receber e introduzir no campo da prática o 

aluno oriundo da academia, ajudando-o no desenvolvimento das habilidades e 

competências necessárias ao exercício da profissão.No entanto, é uma atividade difícil 

e se detecta, durante sua implementação, vários desafios. Mediante nosso 

questionamento,gerou-se as seguintes subcategorias: 

 
 Subcategoria– atitudes dos alunos x desvalorização da função 

 
 

A participação do aluno, em fase de conclusão do curso, no estágio curricular 

supervisionado é essencial para a sua formação profissional, haja visto que, após a 

conclusão desse período, o mesmo terá consolidado seus conhecimentos e adquirido 

nova maneira de observar o outro, de modo a estar apto a trabalhar para atender as 

demandas dos usuários dos serviços de saúde. 

Outro fator relevante para o aluno estar no estágio curricular supervisionado é 

o fato de que este permite ao estudante visualizar as particularidades sobre o processo 

de trabalho do enfermeiro de modo que possa analisar e compreender qual a 

relevância do enfermeiro na assistência e na equipe.17 

O processo de integração do conhecimento entre a teoria e a prática torna-se 

fundamental para a formação da habilidade em enfermagem. Esse momento de 

aprendizado, confere ao estudante de enfermagem o desenvolvimento de ferramentas 

cognitivas e perceptivas na sua construção profissional. É por isso que momentos de 

treinamentos práticos, vivenciando o ambiente de trabalho, como o estágio curricular, 

são extremamente importantes. A Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação (CNE/CES), fixa a obrigatoriedade de tal prática no processo 

de formação dos cursos de Enfermagem.17 

O estágio supervisionado, além de proporcionar experiências de âmbito 

técnico-científico, também prepara o futuro profissional para o desempenho de suas 
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funções com responsabilidade, ética, liderança, capacidade de comunicação e 

tomada de decisões.Todos esses aspectos são importantes, visto que o futuro 

enfermeiro estará à frente da equipe de Enfermagem.17 

Analisando a situação, podemos dizer, a priori, que a escolha da profissão a 

ser exercida durante toda a vida laboral é um momento delicado na vida do indivíduo 

e, muitas vezes, por imaturidade ou pressão familiar, a decisão fica equivocada. Na 

finalização do curso, durante o qual o aluno vai exercer sua prática, pode ocorrer 

conflitos pessoais prejudicando a postura do mesmo e o desempenho acadêmico 

conforme as falas abaixo: 

 
“Alunos desinteressados, carência de um roteiro bem estabelecido para o 
período de estágio; por exemplo: programação de intervenção educativa, 
apresentação de relatório final”. (GRENÁ) 

 
 

Também, pode ser visto que o estudante se insere em um mundo novo, 

necessitando de adaptação, o que pode ser considerado um fator desencadeador de 

sentimentos confusos. 

Perante a função social que a instituição de ensino tem, espera-se da mesma 

a adoção de estratégias que contornem esses obstáculos, porque é no estágio que o 

discente consegue de uma maneira generalizada revisar pela prática tudo aquilo que 

foi ministrado em sala de aula, pois é na vivência do estágio que o discente poderá 

chegar o mais próximo possível da realidade de trabalho.35
 

Em um estudo desenvolvido no Hospital Universitário de Alagoas, percebe-se 

que alguns profissionais não se sentem tão confortáveis com tal atividade, pois a 

consideram mais uma demanda e sem nenhuma valorização. Enquanto outros gostam 

e tem satisfação por contribuir na formação acadêmica.36
 

Em relação à pesquisa aqui desenvolvida, observou-se, em sua maioria, que 

existe um grande empenho por parte dos profissionais entrevistados em colaborar com 

o estágio curricular supervisionado. Porém, em alguns, foram detectados sentimentos 

de falta de valorização da função e também dificuldades no relacionamento com 

alunos, por estes demonstrarem falta de compromisso e desinformação do potencial 

de cada um. 
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 Subcategoria–falta de disponibilidade de tempo e duplicidade. 

   A segunda categoria temática que emergiu correspondeu as dificuldades vivenciadas na 

preceptoria, com destaque para a duplicidade de funções durante as atividades. Uma vez que, as 

atividades de ensino e assistência ocorrem simultaneamente, com impacto negativo na qualidade 

do acompanhamento oferecido aos discentes, haja vista diminuir a disponibilidade do preceptor. 

 
“A falta de tempo, pois com o excesso de trabalhos burocráticos ficamos 
impedidos de dar uma maior atenção aos alunos”. (CIANO) 

 
 

“A credito que o fator "tempo seja o mais limitante para que se possa exercer 
o papel de preceptor, uma vez que as responsabilidades assistenciais 
burocráticas, entre outras do enfermeiro, não são amenizadas quando da 
presença de alunos sob sua supervisão.Também sinto falta de momentos de 
aperfeiçoamentos exercer tal papel com maior excelência”. (CINZA) 

 

“Ao exercermos a preceptoria e assumimos as enfermarias, isso dificulta, uma 
vez que já temos a responsabilidade com o paciente já o setor e aumentamos 
a sobrecarga com o ensino”. (BORDÔ) 

 
 

“Tempo que as vezes o setor requer agilidade na assistência e queira ou não 
quando estamos acompanhando alunos temos que direcionar parte desse 
tempo para os acadêmicos que por vezes chegam no setor carentes da 
prática como também do conhecimento técnico científico”. (CARMIM) 

 
“Muitas vezes o setor não favorece, pois, o local que trabalho apresenta 
muitas demandas para enfermeiro assistencial, fato que dificulta acompanhar 
mais de perto o aluno.” (BRONZE) 

 
“O nosso maior desafio é não conseguir dar total atenção que gostaria ao 
estudante, em virtude de nossas atividades assistenciais, burocráticas e 
administrativas”. (LILÁS) 

 

O enfermeiro ocupa uma posição estratégica nos serviços de saúde, assumindo 

funções assistenciais, gerenciais e educativas. Dentre as assistenciais destacam-se: 

a implementação da sistematização da assistência de enfermagem e a articulação dos 

cuidados com a equipe multiprofissional. As atividades gerenciais, por sua vez, 

correspondem ao dimensionamento de pessoal com a realização de escalas de 

serviço e condução da equipe,provisão de insumos e materiais utilizados nos 

cuidados,monitoramento de indicadores assistenciais, utilização de escalas de 

avaliação e aplicação de protocolos. As educativas, abrangem o desenvolvimento de 

ações de educação em saúde e as atividades de preceptoria que envolvem o 

acompanhamento e a inserção dos discentes no campo de prática para sua formação 

profissional.4 
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A literatura confirma que o trabalho do enfermeiro é o cuidado direto, individual 

e coletivo, visando a promoção, manutenção ou recuperação da saúde. O que requer 

do enfermeiro domínio de seus instrumentos e métodos de trabalho. Contudo, além 

da assistência direta, também incube ao enfermeiro administrar os recursos humanos 

e materiais para assegurar o bom andamento do trabalho e funcionamento dos 

serviços de saúde. Já a esfera educativa requer a aplicação de teorias, métodos e 

recursos de ensino-aprendizagem, a fim de formar e aperfeiçoar recursos humanos 

de enfermagem.30
 

Autores afirmam que o acompanhamento de discentes pode ser prejudicado 

pelo volume de atribuições do enfermeiro e pelo número reduzido de professores 

supervisores que auxiliam a condução do estágio curricular supervisionado.37
 

Corroborando, a literatura nos diz que a sobrecarga de trabalho do preceptor 

pode trazer, como consequência, o abandono do discente sob a alegação do pouco 

tempo para conciliar as atribuições do serviço e o ensino. Assim, os autores sugerem 

que haja compartilhamento da função de preceptor entre todos os profissionais do 

serviço para minimizar a sobrecarga de quem assume essa função.38  

 

Subcategoria - falta de capacitação 

 

O modelo de ensino no Brasil traz consigo a crença de que quem sabe, 

automaticamente, sabe ensinar. Todavia, a função de preceptorar vai além 

disso.Perpassa por questões mais abrangentes na relação com o educando, o qual 

por sua vez tem, no preceptor, um modelo profissional e pessoal. Na 

literatura,encontra-se que é importante para o preceptor dominar os saberes no seu 

campo de prática, bem como o domínio da dimensão pedagógica que envolve o ensino 

e aprendizagem no serviço. Deve ter a compreensão de que esta aprendizagem não 

deverá transcorrer mediante uma mecânica repetição de fazeres, mas deverá estar 

envolvido em uma perspectiva crítica e reflexiva do cotidiano do trabalho, capaz de 

promover transformações nas pessoas, nas práticas e nas instituições. Por isso e 

muito importante a oferta da capacitação para aqueles inseridos nesse âmbito.03,04
 

Pode-se salientar, baseado no fato de que o investimento na formação de 

preceptores faz parte das políticas indutoras dos Ministérios da Saúde e da Educação 
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há pelo menos uma década, por meio de programas e projetos, que a articulação 

dessas grandes áreas é fundamental para a construção de novos saberes e práticas 

de atenção à saúde, tanto dos profissionais que compõe os serviços quanto da nova 

força de trabalho que está em formação em todos os cursos de saúde. Além disso, o 

interesse em conhecer com profundidade o papel do preceptor na atenção básica já 

foi alvo de estudos e apontou a necessidade de investimento através de educação 

permanente focada na interdisciplinaridade.39
 

Contudo, pelo discurso dos sujeitos da pesquisa, reconhece-se uma lacuna 

existente, fato confirmado pelos dados obtidos, no qual foi demonstrado que a maioria 

não possui essa qualificação. 

 
“Necessidade de formação especifica para preceptoria”.(VIOLETA) 

 
 

“Atribuições burocráticas fora do escopo da enfermagem em excesso no ECI, 
dificultando a discussão de casos e acompanhamento dos residentes. Falta 
de capacitação direcionadas ao exercício da preceptoria”.(AZUL) 

 

A universidade tem um importante papel na formação de preceptores, 

favorecendo a participação em cursos de atualização nas áreas específicas e em 

eventos científicos, que contribuem para aproximação dos profissionais das questões 

próprias do processo ensino aprendizagem. Entretanto, deve haver reconhecimento 

dos que têm vontade de atuar como preceptores e se abrir um canal de comunicação 

acessível aos mesmos, oferecendo espaços autênticos de participação.9 

Devido à necessidade de capacitação dos profissionais dos serviços foi 

instituída a política nacional de educação permanente em saúde, em 2004 pela 

portarianº198/GM/MS, posteriormente substituída pela portaria nº1.996/GM/MS,de 20 

de Agosto de 2007,como também política nacional de desenvolvimento de pessoal, 

instituída em 2006 pelo decreto 5.707, consolidam a visão sobre a relevância da 

formação e do desenvolvimento profissional para o trabalho em saúde e a capacidade 

já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde como um 

componente da qualidade na prestação do serviço público.40
 

Ademas, salienta-se que a educação continuada é de interesse individual e que 

alguns profissionais buscam participar de cursos de pós graduação e de 

aperfeiçoamento com o objetivo de se atualizar e melhorar os conhecimentos. 

O HUOL entende que a educação proporciona melhorias significativas no 

ambiente de trabalho e que, através da aquisição de novos 

conhecimentos,capacitação e motivação, podem ser potencializados os resultados 

referentes ao desenvolvimento pessoal e profissional dos indivíduos. 40 
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Subcategoria - falta de padronização do estágio x distância da academia 

 
 

As falas dos enfermeiros revelam como aspectos negativos a distância entre o 

serviço e a academia e a inexistência de um instrumento padronizado para 

acompanhamento dos discentes. O que induz, no preceptor, uma sensação de 

desamparo, contrapondo-se ao objetivo do trabalho multiprofissional e interdisciplinar. 

A partir da necessidade identificada pelos enfermeiros, foi proposto um roteiro 

para acompanhamento de discentes da graduação em Enfermagem em Estágio 

Curricular, no qual foram descritas sete etapas a serem seguidas no decorrer do 

estágio (ANEXO A). 

A formação de profissionais de saúde deve responder, com qualidade e 

efetividade, às demandas do SUS e possibilitar, ao profissional, uma atuação que 

tenha, como princípio, as necessidades sociais e de saúde de usuários e famílias, em 

consonância com as diretrizes curriculares nacionais. Entretanto, a desarticulação 

entre as instituições formadoras e os serviços de saúde tem contribuído para acentuar 

o distanciamento entre a formação e as necessidades do SUS.38
 

 
“Acho injusto e até mesmo errado o distanciamento entre os professores do 
campus e os preceptores, acho que deixam os alunos muito soltos, somente 
sob nossa responsabilidade, quando temos inúmeras outras atividades para 
desenvolver, muitas vezes não há tempo hábil para observar o aluno mais de 
perto’’.(CORAL) 

 
 

“Distância da academia”.conciliar ensino serviço. (SALMÃO) 

 
 

“A ausência de instrumentos para subsidiar a prática; a não padronização 
dessa atitude entre os setores e ainda a falta de educação continuada para 
os preceptores. Ainda a falta de integração entre teoria e prática”. (CREME) 

 

Categoria 3 - sugestões 

 
 Subcategoria – aproximação da academia x estabelecimento de protocolos 

 
 

Na categoria sugestões, foi pontuada a oferta de cursos de capacitação 

pedagógica, a articulação com a academia, a elaboração de instrumentos para 

possibilitar a uniformidade do processo de acompanhamento e melhorar a avaliação 

dos discentes. 

 

 

“Maior interação entre a universidade e o campo de estágio (hospital 
universitário)”. (GRENÁ) 
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“Maior proximidade com a academia, com troca de experiências entre a teoria 
e a prática”. (SALMÃO) 

 
“Sugiro a criação de um roteiro bem explicativo em relação as competências 
a serem avaliadas, como também discussão entre preceptores e 
responsáveis pela gerência da preceptoria no hospital sobre o andamento, 
dificuldades e melhorias nesse processo”. (CARDO) 

 
“A criação de um pop ou instrumento de apoio para nortear os preceptores 
visando a padronização do trabalho bem como a integração dos conteúdos 
inerentes da enfermagem com a prática cotidiana”.(CREME) 

 
“Maior diálogo entre os cursos de formação com o serviço; pontuar os 
objetivos de aprendizagem em serviço para podermos direcionar melhor as 
atividades práticas dos alunos; minicursos de formação de preceptores para 
nosauxiliar a direcionar melhor os alunos durante sua formação”.(CAQUI) 

 
“Acredito que uma formação continuada das equipes de trabalhadores dos 
serviços de saúde e principalmente daqueles que exercem as atividades de 
preceptores, contribuiria para troca de conhecimento, dificuldade 
apresentada e soluções dos problemas. Essa ação poderia ser no próprio 
momento de trabalho, em intervalos pequenos, onde alguns atores, 
preceptores e estudantes, pudessem discutir e refletir sobre as ações 
desempenhadas”.(ÉBANO) 

 

A aproximação entre a Universidade e a realidade dos serviços aprimora a 

qualidade dos serviços prestados, como também proporciona um cuidado integral e 

menos voltado ao processo biológico do paciente. Além disso, esse processo de 

integração carece de relacionamento entre várias instâncias, começando dos órgãos 

formadores a nível central até o sujeito final, que são os futuros profissionais. No 

entanto, a necessária reconfiguração das relações entre os sujeitos, objetos, meios e 

formas de organização do trabalho em saúde somente será viável mediante ampla 

reflexão no campo da saúde.39,26
 

Encontra-se, na literatura, a confirmação dessa necessidade premente, 

salientada por autores. Estudos indicam que a integração ensino-serviço pode 

favorecer a diminuição da distância entre a formação universitária, a realidade local e 

necessidades do SUS, ampliando o compromisso com seus princípios, além de 

desenvolver ações e projetos que aproximam objetivos pedagógicos das prioridades 

locais e ainda criar sinergias entre cursos e disciplinas que atuam nos serviços. Por 

outro lado, outras pesquisas destacam dificuldades nesse processo: diferentes 
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percepções dos atores envolvidos, indefinição de papéis e tendência de dominação 

de um grupo sobre o outro, interesses institucionais distintos, dificuldades 

metodológicas e integração embasada em negociações particulares.39,41
 

Também está escrito na Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8080/90, artigo 27 

(BRASIL, 1990a), que os serviços públicos, que integram o SUS, constituem campo 

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

conjuntamente com o sistema educacional. A resolução CNE/CES nº 03/2001, diz que 

“na elaboração do planejamento das atividades e no processo de supervisão do aluno, 

pelo professor, deve ser assegurada a efetiva participação dos enfermeiros de serviço 

onde se desenvolve o referido estágio”.39,42
 

Porém, já outros pesquisadores afirmam que essa integração entre o ensino- 

serviço favorece a aproximação entre os elementos de formação, com a realidade 

local e as particularidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, amplia-se o 

compromisso de desenvolver ações e projetos que aproximam objetivos pedagógicos 

das prioridades locais e ainda criar sinergias entre cursos e disciplinas que atuam nos 

serviços.39,42 

 
 Sub categorias– participação da gestão x cursos de capacitação x  gerenciamento da 

preceptoria. 

 
Perante a função social que a instituição de ensino tem, espera-se da mesma 

forma que ela contorne esses obstáculos, haja vista ser no estágio que o discente 

consegue, de uma maneira generalizada, revisar pela prática tudo aquilo que foi 

ministrado em sala de aula, pois é nessa vivência que o discente poderá chegar o 

mais próximo possível da realidade de trabalho.35
 

De acordo com a mudança dos modelos de ensino, o eixo central da educação, 

atualmente, desloca-se do professor para o aluno, pois com a inserção de novas 

metodologias ativas no processo ensino-aprendizagem, tem-se como objetivo 

trabalhar na instrumentalização do aluno para a resolução de situações problemas, 

com base na aquisição prévia de conhecimentos e habilidades.14
 

Diante disso, a apropriação de conhecimentos nem sempre é suficiente para o 

exercício da preceptoria em saúde e que novas medidas devem ser implementadas 

para que se possa contribuir nesse processo, conforme aponta as falas dos 

praticantes. 



35 
 

 

“Sugiro que a instituição ofereça curso de formação para que possamos 
acompanhar melhor os alunos’’. (VIOLETA) 

 
“Acredito que uma formação continuada das equipes de trabalhadores dos 
serviços de saúde e principalmente daqueles que exercem as atividades de 
preceptores, contribuiria para troca deconhecimento, dificuldade apresentada 
e soluções dos problemas. Essa ação poderia ser no próprio momento de 
trabalho, em intervalos pequenos, onde alguns atores, preceptores e 
estudantes, pudessem discutir e refletir sobre as ações desempenhadas”. 
(ÉBANO) 

 
“Maior diálogo entre os cursos de formação com o serviço; pontuar os 
objetivos de aprendizagem em serviço para podermos direcionar melhor as 
atividades práticas dos alunos; minicursos de formação de preceptores para 
nos auxiliar a direcionar melhor os alunos durante sua formação”. (CÁQUI) 

 
“Direcionamento de atividades que não pertencem ao enfermeiro a 
profissionais com atribuições administrativas. Ampliar o número de 
capacitações com preceptores. Avaliar o desempenho dos preceptores para 
identificar elementos que dificultam a realização da preceptoria”. (AZUL) 

 
“Que a gestão participasse de discussões sobre melhoria no ensino e 
serviço’’. (LILÁS) 

 
“As dificuldades poderiam ser minimizadas se os enfermeiros fizessem uma 
divisão de papéis e responsabilidades; na qual haveria rodízio do papel do 
preceptor. Assim o aluno teria a oportunidade de conviver e captar as 
experiências e habilidades de cada profissional e preceptor teria mais tempo 
para se dedicar às atividades de ensino aprendizagem, favorecendo o 
processo de formação do aluno. Seria válido a ocorrência de treinamentos 
voltados para a área de preceptoria, processos de aprendizagem, etc.”. 
(CINZA) 

 

A capacitação e o desenvolvimento do docente são atividades essenciais para 

o seu aperfeiçoamento, devendo ter como foco adquirirem novas habilidades de modo 

constante, para que ocorram eventuais mudanças no seu comportamento profissional 

com consequente impacto positivo no aprendizado dos estudantes.3 

 
 Categoria 4 – experiência da preceptoria 

 
 

Na categoria experiências vivenciadas na preceptoria, destaca-se a satisfação 

dos enfermeiros com a oportunidade do ensino, levando-os a um sentimento de 

contribuição para melhoria da qualidade da assistência em prol da profissão. Uma vez 

que o contato com os discentes potencializa uma intensa troca de saberes, que os 

estimula a buscar o conhecimento e a atualização profissional. 
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 Subcategoria –estímulo à atualização 

 
 

Para fazer jus ao papel que lhe é delegado, o preceptor sente a necessidade 

de manter-se atualizado com as práticas profissionais e,emalguns momentos, pode 

haver troca de saberes. 

 
“A atuação como preceptor estimula o enfermeiro a buscar conhecimento, 
atualização e estratégias de ensino.de forma geral é uma experiência 
enriquecedora e que traz benefícios para a assistência de enfermagem”. 
(GRENÁ) 

 
“Muito gratificante, visto a capacidade de formação continuada que este 
profissional está submetido. Impossível ser preceptor e não se envolver com 
estudos e leituras que embasem sua prática profissional”. (BRANCO) 

 
“A experiência como preceptor é ao mesmo tempo enriquecedora e 
Desafiadora porque é necessário estarmos em constante atualização para 
atendermos as necessidades de aprendizagem e as indagações dos alunos, 
além disso, também somos responsáveis por promover discussões e 
reflexões sobre nossas condutas, relacionadas ao paciente, a equipe, aos 
alunos”. (CAQUI) 

 
“Ser preceptor é uma experiência que exige bastante responsabilidade e 
segurança. Configura-se um período de amadurecimento, troca de saberes e 
adaptação mutua, que contribui para o crescimento pessoal e profissional 
tanto do aluno quanto do preceptor”. (CINZA) 

 

O compromisso do preceptor com a aprendizagem do discente e o 

conhecimento do seu papel, são indispensáveis à formação acadêmica, voltada às 

necessidades e aos anseios da população.1 

No HUOL existe a unidade de desenvolvimento de pessoas (UDP) com o 

objetivo de promover ações direcionadas ao desenvolvimento profissional permanente 

e contínuo,bem como estimular a multiplicação do conhecimento e a troca de 

experiências visando a melhoria da qualidade nos processos de trabalho.40
 

 
Subcategoria –desafiadora 

 
 

O objetivo final do estágio curricular supervisionado é formar profissionais 

qualificados.Isso implica em uma assistência de qualidade melhor. A participação do 

aluno, em fase de conclusão do curso, é inegável para a sua formação profissional, 

haja vista que, após a conclusão desse período, o mesmo terá consolidado seus 



37 
 

conhecimentos e adquirido nova maneira de observar o outro, de modo a estar apto a 

trabalhar para atender as demandas dos usuários dos serviços de saúde. 

A participação efetiva do preceptor contribui definitivamente para esse 

resultado. Veja-senos discursos abaixo: 

 
“Experiência difícil, porém gratificante, colaborar na formação profissional de 
futuros profissionais é bastante relevante para todos especialmente no âmbito 
do SUS”. (VERDE) 

 
“Importante para enriquecimento pessoal e profissional, além de contribuir 
para formação dos estudantes e para os processos de trabalho em saúde no 
HUOL”.(ROXO) 

 
“Apesar dos desafios, é extremamente gratificante contribuir para formação 
profissional de futuros enfermeiros, além de se tratar de oportunidade de 
aprendizado mútuo. Também nos estimula a se aperfeiçoar e vivenciar novas 
experiências”. (LILÁS) 

 

Sendo assim, percebe-se a exposição nítida do ganho na qualidade da 

assistência que o estágio curricular proporciona com a formação de bons profissionais. 

 
Subcategoria – gratificante x engrandecedora 

 
 

O preceptor desenvolve um papel preponderante na formação do aluno, sendo 

considerado um elo de ligação entre teoria e prática. Recai sobre o mesmo a 

responsabilidade de receber o aluno oriundo da academia e inseri-lo no ambiente de 

trabalho, contribuindo para a formação de um profissional com visão ampliada do 

processo saúde-doença. 

Nesse contexto, cogita-se a sua satisfação com o trabalho desenvolvido e o 

resultado final: o aluno moldado dentro dos princípios do SUS. Para tentar responder 

essa suposição, serão mostradas as falas de alguns desses profissionais. 

“Necessária e engrandecedora para a formação do enfermeiro”. (BEGE) 

 
 

“Acho um desafio benéfico, pois enriquecemos o conhecimento teórico- 
prático dos alunos, como também melhoramos como profissionais e pessoa 
estimulando a coprodução do conhecimento, a atenção, a formação e 
desenvolvimento intelectual”. (CARMIM) 

 

“Necessária para evolução profissional”. (BÔRDO) 

 
“Gratificante, principalmente pelo reconhecimento do trabalho pelaequipe que 
está sob nossa supervisão”. (LARANJA) 
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As falas acima confirmam o bom sentimento do dever cumprido que os 

preceptores portam após contribuir para a formação de novos profissionais. 

 
Subcategoria - Troca de saberes 

 
 

A integração entre preceptor e aluno torna-se muito importante objetivando ao 

bom desenvolvimento do estágio e, quando isso ocorre, há um enriquecimento mútuo 

por meio da troca de conhecimentos práticos e informações atualizadas, inovando o 

espaço dos serviços de saúde.37
 

Confirma-se com as falas abaixo: 

 
 

“É uma experiência enriquecedora, porque ótima oportunidade de 
compartilhamento de conhecimentos, no qual a gente ensina, mas também 
aprende’’. (CIANO) 

 
“Boa, pois ao acompanhar os alunos sinto que eles têm muito a ensinar. 
Aprendo com eles. Temos que nos mantermos atualizados, para sermos 
preceptores. O que nos força a estudar para ensinarmos”. (BRONZE) 

 

A literatura nos diz que à medida que aqueles se sentem satisfeitos nas 

atividades de preceptoria, buscam mais ou ficam mais estimulados à atualização e 

participação na educação permanente, possibilitando a introdução de novos 

conhecimentos, atualidades e trocas de experiências com o graduando.36
 

 
Processo de formação dos eixos e classes 

 
 

A preparação do banco de dados para análise textual consistiu na reunião das 

respostas de todos os 21 profissionais entrevistados à seguinte pergunta norteadora: 

“Quais as potencialidades e desafios no exercício da preceptoria no estágio curricular 

supervisionado hospitalar da graduação em Enfermagem?” Fale sobre a experiência 

de ser preceptor e sugestões de melhorias para as dificuldades. 

Assim,após a preparação do corpus (conteúdo textual das respostas ao 

questionário,o Alceste executou a verificação do banco e procedeu com a análise 

identificando: 21 unidades de contexto inicia l (UCI),as quais equivalem às respostas 
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dos 21 sujeitos entrevistados, 843 formas(palavras) distintas, 523 formas de número 

hápax (palavras com freqüência igual a 1). 

Após o reconhecimento das UCI, o Alceste fez a primeira segmentação do 

texto,agrupou as ocorrências das palavras em função de suas raízes e procedeu o 

cálculo das freqüências das formas reduzidas,gerando inicialmente,a listagem por 

ordem alfabética de todo o vocabulário do corpus.Dessa lista derivou uma segunda, 

composta pelas palavras e formas reduzidas.Uma outra lista foi produzida com as 

formas reduzidas mais freqüentes.Originou-se 85 unidades de contexto elementar 

(UCE). 

As variáveis utilizadas para caracterização dos discursos da pesquisa foram: 

identificação do sujeito,sexo(masculino e feminino), tempo de experiência como 

preceptor do HUOL(1,2,3,5,15 anos) e participação em curso de capacitação 

(sim,não) sobre preceptoria.  

Sequencialmente houve um aproveitamento de 99% das UCE e apenas 1% foi 

rejeitada,finalizando 84 UCE   

 

    

FIGURA – 01 – Classificação Hierárquica descendente, 2018. 
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Nesta figura estão ilustradas as subdivisões processadas na análise textual realizada 

pelo ALCESTE, trata-se da árvore de CDH (classificação hierárquica descendente). 

Observa-se que o corpus se dividiu em dois eixos e 4 classes.O primeiro eixo é 

formado exclusivamente pela classe 2,de percentual do corpus 27,38%. O segundo 

eixo é composto de 3 classes: classe 4(33,33%), classe 3(25,0%) e classe 1(14,29%), 

sendo estas duas últimas agrupadas entre si em um sub-eixo. 

 
 

 

FIGURA-02 – Repartição das classes, 2018. 

 
 

Nesta figura observa-se que o conteúdo textual submetido à análise foi 

subdivido em 4 classes gramaticais: classe 1 (vermelha), que representa 14,29 % 

do texto analisado e é composta por 12 UCE; classe 2 (verde), que representa 27,38 

% do corpuse contém 23 UCE; classe 3 (azul), que representa 25,00 % do texto 

analisado e é formada por 21 UCE e; classe 4 (amarela) que apresenta o maior 

percentual entre as classes (33,33 %), o que equivale a 28 UCE analisadas. 



41 
 

 
 

 

QUADRO 2-Demonstrativo dos eixos e classes, Natal/ RN, 2018. 
 
 

 EIXO 1 
 

Subjetividade 

na 

preceptoria 

CLASSE 2- Experiência de ser preceptor 

IDÉIA CENTRAL-Percepção sobre a experiência de ser 

preceptor:descrita de forma unânime como experiência 

positiva,enriquecedora. 

  

    

CLASSE 4- Competências e habilidades 

IDÉIA CENTRAL-Potencialidades pessoais para exercer a 

preceptoria e sua vinculação ou não à formação acadêmica. 

 

EIXO 2 
 

Processo de 

trabalho 

como 

 

CLASSE 3- Escassez de tempo 

IDÉIA CENTRAL-Falta de tempo como principal dificuldade 

para o exercício da preceptoria. 

 

preceptor   

CLASSE 1- Desafios 

IDÉIA CENTRAL-Dificuldades relacionadas à organização 

do serviço(responsabilidades assistenciais e 

burocráticas,exigências de produção,ausência de 

aperfeiçoamento). 
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F igura – 03-Dendograma das classes, segundo a análise pelo método Alceste 
 

Para facilitar a apresentação das classes foi confeccionado o dendograma abaixo, 

onde estão descritas as classes de 01 a 04 havendo a distribuição das palavras pelo 

seu grau de relevância em cada uma , obedecendo a sequência de ocorrências no 

corpus e com redução(+). 
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Discussão das classes 

 

 
A classe 01- Desafios tem como características os sujeitos com capacitação 

em preceptoria e um tempo entre 2 a 3 anos de experiência com preceptoria aos 

discentes em enfermagem no HUOL. Apresentou-se com percentual de 14, 29% em 

relação ao corpus e maior grau de relevância das palavras “exercer” e 

“dificuldades”.Efetuando uma leitura dos dados,entende-se que a categoria 2 está 

inserida nessa classe,em virtude de salientar os desafios de exercer a função de ser 

preceptor. O principal discurso demonstra isso. 

CINZA: Acredito que o fator "tempo"seja o mais limitante para que se possa 

exercer o papel de preceptor,uma vez que as responsabilidades assistenciais 

burocráticas,entre outras, do enfermeiro não são amenizadas quando da presença de 

alunos sob sua supervisão.Também sinto falta de momentos de aperfeiçoamentos 

específicos que nos propiciassem exercer tal papel com maior excelência. 

 
 

A classe 02 -Experiência de ser preceptor tem como características os sujeitos 

serem a maioria do sexo feminino e tempo de serviço variando entre 1 e 5 

anos.Ocupou o 2º lugar com percentual de 27,38 % em relação ao corpus e maior 

grau de relevância das palavras “enriquecedora” e “preceptor".Relendo os dados 

percebe-se que a categoria 4 está contemplada nessa classe porque confirma o 

nível de satisfação pessoal de cada preceptor com sua atividade.O principal discurso 

demonstra isso. 

CREME: Uma experiência rica pela troca de experiência com os discentes e 

pela oportunidade de contribuir com a formação dessas pessoas, porém existem 

lacunas que precisam ser preenchidas no sentido de não apenas reproduzir técnicas e 

procedimentos, mas envolver o aluno em atividades que explorem o sentido crítico- 

reflexivo do futuro profissional. 

A classe 03-Escassez de tempo tem como características os respondentes 

serem profissionais na maioria do sexo feminino,maior tempo de experiência na 

preceptoria de 2 a 15 anos e sem curso de capacitação na área. Ocupou o 3º lugar 

com percentual de 25,00 % em relação ao corpus e maior grau de relevância das 

palavras” tempo” e “setor”.Analisando os dados observa-se que a categoria 2 está 
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contemplada por essa classe,em virtude de demonstrar a duplicidade de funções do 

preceptor. O principal discurso demonstra isso. 

CARMIM:Tempo que as vezes o setor requer agilidade na assistência e queira 

ou não, quando estamos acompanhando alunos temos que direcionar parte desse 

tempo para os acadêmicos que por vezes chegam no setor carentes da prática como 

também do conhecimento técnico científico. 

 

 
A classe 04-Competências e habilidades tem como características os sujeitos 

serem o grupo mais homogêneo,igualmente distribuídos quanto ao 

sexo,capacitação e tempo de experiência na preceptoria de 1 a 3 anos.Ocupou o 1º 

lugar com percentual de 33,33 % em relação ao corpus e com maior grau de 

relevância das palavras “potencialidade” e “atribuo”.Após leitura dos dados percebe- 

se que a categoria 1 está contemplada por essa classe,haja visto mostrar que os 

preceptores estão apropriados de conhecimentos para a atividade desenvolvida. O 

principal discurso demonstra isso. 

ROXO:Objetividade na hora de realizar procedimentos. Boa comunicação. 

Agilidade e dinâmica durante o trabalho. Estimulo dos estudantes a estudar e realizar 

raciocínio crítico/cientifico. 
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FIGURA 4- Demonstrativo da correspondência entre o sistema de categorias e 

a classificação hierarquica descendente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Total dos percentuais 

99,98% 

Categoria 1 

Potencialidades 

Unidades de 

análise-36UI 

Classe 4 

Competências e 

habilidades 

Percentual 

33,33% 

Categoria 4 
 

Experiências da 

preceptoria 

Unidades de 

análise-32ui 

Classe 2 
 

Experiência de 

ser preceptor 

Percentual 

27,36% 

Categoria 2 

Dificuldades 

Classe 1 
 

Desafios 

Unidades de 
 

análise-26UI 

Classe 3 

Escassez de 

tempo 

Percentual 

14,29% 

Percentual 

25,00% 

Total do 

percentual 
 

39,29% 
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4- APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 
 

Este trabalho permitiu conhecer, através da análise de uma pesquisa 

qualitativa, com formação de categorias e subcategorias temáticas a posteriori, as 

potencialidades que os preceptores da instituição estudada possuem e os desafios 

percebidos pelos mesmos. 

Constatou-se que os preceptores se julgam aptos a desenvolver a preceptoria, 

por estarem imbuídos das competências e habilidades necessárias para a atividade. 

Porém, advêm dificuldades.Dentre elas, a não capacitação dos profissionais e falta de 

protocolos para desenvolver a supervisão. Mediante isso, se propôs um modelo de 

sistematização do estágio curricular supervisionado para os preceptores utilizarem 

com o objetivo de padronizar o acompanhamento. 

Espera-se que, havendo aprovação do modelo citado anteriormente, o mesmo 

seja utilizado, pelo menos a médio prazo, no exercício da preceptoria como forma de 

melhorar a qualidade e contribuir para formação de profissionais aptos a prestar 

assistência em consonância com o Sistema Único de Saúde. 
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5- CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 
A análise da atuação dos enfermeiros no exercício da preceptoria, junto aos 

discentes do curso de graduação em Enfermagem, possibilitou identificar como 

potencialidades a capacidade e facilidade de comunicação entre preceptores e 

discentes. Os desafios apontados foram a duplicidade de funções durante as 

atividades de preceptor, a desarticulação ensino e serviço, necessidade de formação 

específica para preceptoria e de padronização para o acompanhamento e avaliação 

dos discentes. 

As diversas experiências vivenciadas na preceptoria foram percebidas como 

satisfatórias pelos enfermeiros, visto que a oportunidade de ensinar, os motivou a 

buscar conhecimento e atualização, além de um sentimento de contribuição para 

melhoria da qualidade da formação e da assistência. 

Frente aos achados desse estudo, pode-se inferir que a concepção de formar 

o discente para o mercado de trabalho é desafiadora, contudo, vem se consolidando 

e se revelando uma perspectiva de mudança no modelo de ensino e formação de 

profissionais de saúde. Acredita-se que esta pesquisa tenha contribuído para estreitar 

este elo entre ensino e serviço e juntos melhorarem a formação destes enfermeiros. 

O número reduzido de estudos sobre os desafios vivenciados pelos preceptores 

em ambientes de saúde, impossibilitou o aprofundamento da temática em todas as 

suas nuances, caracterizando-se como um desafio e uma limitação do estudo, 

estimulando, assim, que novas pesquisas nesta área possam ser realizadas. 

A proposta de uma assistência integral e holística ao ser humano e a 

necessidade de formação de profissionais de saúde para atender as demandas 

oriundas da sociedade, potencializam o papel do preceptor no serviço público. 

Contudo, para o êxito dessa atividade é preciso fomentar habilidades, competências 

e informações técnicas a este preceptor para que possa exercer seu papel de forma 

mais adequada e conciliar as expectativas dos clientes, discentes, preceptores e 

gestores dos serviços de saúde. 

Diante disso, foi proposto a implantação de um modelo de sistematização do 

estágio curricular supervisionado, para ser utilizado pelos preceptores com o objetivo 

de padronizar o acompanhamento dos discentes.No qual são abordados o 

recebimento do discente e sua inserção no campo de prática tendo como enfoque o 

desenvolvimento das competências e habilidades gerais que o formando precisa 

adquirir. 
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Mediante o exposto, espera-se que esse estudo possa levar os profissionais a 

uma reflexão sobre o exercício da preceptoria, e que novas pesquisas sobre essa 

temática sejam realizadas,para fomentar mudanças nas dificuldades e com os 

resultados obtidos ocorram mudanças nas dificuldades detectadas e assim melhorar 

a qualidade dessa atividade. 
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6 PRODUÇÃO TÉCNICA 

 
 

Procedimento operacional padrão de acompanhamento de Estágio Curricular 

para alunos da graduação em Enfermagem 

 
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS –GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM ENSINO NA SAÚDE 

 
TÍTULO: Procedimento operacional padrão de acompanhamento de Estágio 

Curricular para alunos da graduação em Enfermagem. 
 

OBJETIVO: Padronizar a supervisão do Estágio Curricular em âmbito hospitalar. 
 

PÚBLICO ALVO: Docentes, preceptores e alunos. 
 

ETAPAS A SEREM SEGUIDAS 
 

1 – O aluno deverá trazer uma descrição sucinta do seu embasamento teórico e 
prático, através de um cheklist com espaço aberto para observações. 
2 – Unificação de condutas de acompanhamento e critérios de avaliação entre os 
preceptores pelo departamento. 
3 – Inserir o aluno na rotina do setor de trabalho, priorizando inicialmente a assistência 
e posteriormente a dinâmica do setor. 
4 – Estimular a autonomia do aluno, favorecendo a interação com a equipe. 
5 – Utilizar a avaliação formativa através de feedbackdiário, para permitir melhor 
aproveitamento. 
6 –Promovero raciocínio clínico através das discussões em grupo, abordando 
apresentação de estudos de casos. 
7 –Participar de encontros entre docentes, preceptores e alunos. 
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APÊNDICE A- Instrumento de Coleta de Dados 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

PARTE1-CARACTERIZAÇÃO DO PRECEPTOR 

1 – Idade:    
 

2 – Sexo: 

 () masculino 2.2 () feminino 

3 – TempodeFormação:     

4 - Cursos pós-graduação: 4.1 ( 

)sim 4.2 () não 
 

Especificar:   _ 

5 – Tempo de atuação no serviço (em anos):    

6 – Tempo de experiência como preceptor em instituições de saúde (em anos): 
 
 

 

7 – Tempo de experiência como preceptor no Hospital Universitário OnofreLopes: 
 
 

 

8 – Participou de curso de capacitação relacionado à preceptoria? 8.1 

()sim 8.2 () não 

Se sim, há quanto tempo?    

PARTE 2 – Questionário direcionado 
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Quais as potencialidades que você acredita ter para exercer a atividade de 

preceptoria? 

 

 

 

Você atribui essas potencialidades a sua formação? 
 
 

 

 

Quais as dificuldades que você sente para exercer a preceptoria? 
 

 

 

 
 

O que você sugere para minimizar estas dificuldades? 
 
 

 

 

O que você acha da experiência de ser preceptor? 
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APÊNDICE B–Carta de Anuência 

 
Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada: 

“Identificação das potencialidades e limites da atuação dos enfermeiros preceptores 

de estudantes concluintes do curso de graduação em enfermagem a ser realizada no 

Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL”, pela pesquisadora Sandra Lúcia Dias 

Nunesesob orientação de Profa.Dra.Ana Cristina Pinheiro Fernandes de Araújo, que 

utilizará as seguintes metodologia: estudo descritivo de abordagem qualitativa. 

O instrumento de coleta de dados será um questionário subdividido em duas 

partes: 1) caracterização sociodemográfica e 2) questões relacionadas,afim de 

responder ao objetivo principal do estudo. Para a análise dos dados, será utilizado a 

análise de conteúdo, proposta por Bardin. E como objetivo principal de identificar as 

potencialidades e limites da atuação dos enfermeiros preceptores de estudantes 

concluintes do curso de graduação em Enfermagem da UFRN, necessitando, 

portanto, ter acesso aos enfermeiros preceptores de todos os setores do HUOL. Ao 

mesmo tempo, pedimos autorização para que o nome deste Hospital possa constar 

no relatório final, bem como, em futuras publicações na forma de artigo científico. 

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo, de 

acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) nº 466/12, que 

trata da Pesquisa envolvendo Seres Humanos. 

Salientamos, ainda, que tais dados serão utilizados tão somente para realização 

deste estudo e melhoria da preceptoria no HUOL. 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, 

agradecemos antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Natal, (data). 

 
 

 
Ana Cristina Pinheiro Fernandes de Araújo 

() Concordamos com a solicitação () Não concordamos com a solicitação 

 
 

 
Prof. Dr. IramiAraújo Filho 

Gerente de Ensino e Pesquisa-HUOL/EBSERH 
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APÊNDICE C– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

Esclarecimentos 

 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Identificação das 

potencialidades e limites da atuação dos enfermeiros preceptores de estudantes 

concluintes do curso de graduação em Enfermagem, que tem como pesquisador 

responsável a enfermeira Sandra Lúcia Dias Nunes (COREN 871540). 

Esta pesquisa pretende identificar as potencialidades e limites da atuação dos 

enfermeiros preceptores de estudantes concluintes do curso de graduação em 

enfermagem. 

Caso você decida participar, você deverá responder a um questionário 

dimensionado em dois aspectos. O primeiro é caracterizado como sociodemográfico 

e o segundo direcionado ao objetivo da pesquisa. 

Durante a realização do preenchimento do questionário, a previsão de riscos é 

mínima, ou seja, você vai responder um questionário e sua repostas serão sigilosas, 

sem risco de exposição de suas opiniões. Pode acontecer um desconforto em expor 

seus pensamentos, o que será minimizado porque será mantido o sigilo de suas 

respostas e, ainda, como grande benefício de colaborar para a melhoria da preceptoria 

em enfermagem no HUOL. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, 

você terá direito à assistência gratuita para reparar todos os seus danos. 

 
 

1/3 

Rubrica 

legal: 

do Participante/Responsável Rubrica do Pesquisador: 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Sandra Lúcia Dias Nunes, telefone: (84) 98708-7367, e-mail: sandrahuol@gmail.com. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Se você tiver algum gasto 

pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. Se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você será indenizado. 

Os dados que você irá nos fornece serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo 

pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 

anos. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 

3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 

1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/RN, e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Sandra Lúcia Dias Nunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrica 

legal: 

do Participante/Responsável Rubrica do Pesquisador: 

mailto:sandrahuol@gmail.com
mailto:cep_huol@yahoo.com.br
mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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l, 

sa 

 
 

 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 

2/3 

 
 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa Identificação das potencialidades e limites da 

atuação dos enfermeiros preceptores de estudantes concluintes do curso de 

graduação em enfermagem, e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa 

me identificar. 

 

 

/ / . 
 
 
 
 

 
 

 
 

Declaração do pesquisador responsável 

 
 

Como pesquisador responsável pelo estudo Identificação das 

potencialidades e limites da atuação dos enfermeiros preceptores de estudantes 

concluintes do curso de graduação em enfermagem, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 

como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda 

estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo 

as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal, / / . 
 
 

Sandra Lúcia Dias Nunes 
Coordenadora Responsável pela Pesquisa3/3 

Assinatura do participante da pesqui 

Nata 

 
 
 
 
 

 
Impressão 

Datiloscópicado 
participante 
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ANEXO – Dados do Projeto de Pesquisa 
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