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RESUMO

SOUSA, D. P. Preceptoria em saúde bucal na atenção básica no município de
Goiânia sob a perspectiva do preceptor. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de
Medicina, Universidade Federal de Goiás, 2013.
A formação na graduação da área da saúde está associada à atividade intersetorial
entre o Sistema Único de Saúde e as instituições de ensino superior, buscando
aproximar o futuro profissional da realidade social e do serviço público de saúde
brasileiro. O preceptor é um ator importante neste processo, pois é responsável por
mediar a formação no mundo do trabalho. O objetivo deste estudo foi analisar a
preceptoria em saúde bucal desenvolvida nas unidades de atenção básica no
município de Goiânia-Goiás, sob a perspectiva do preceptor. Foi realizada uma
pesquisa qualitativa exploratória utilizando a técnica do grupo focal. Participaram da
pesquisa cirurgiões-dentistas preceptores do PET-Saúde e/ou dos estágios
institucionais entre a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás e
a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Os cirurgiões-dentistas preceptores
foram distribuídos em três grupos focais: o grupo focal 1 – composto por cirurgiõesdentistas atuantes na atenção básica, especificamente na Estratégia de Saúde da
Família, e que eram preceptores das disciplinas Estágio em Odontologia Coletiva I e
Estágio em Odontologia Coletiva II, estando no exercício de preceptoria no ano de
2012; o grupo focal 2 – composto por cirurgiões-dentistas preceptores da clínica de
atenção básica da disciplina de Estágio em Odontologia Coletiva IV, da Faculdade
de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, e que estavam em exercício de
preceptoria em 2011; e o grupo focal 3 – composto por cirurgiões-dentistas em
exercício em 2011/2012 e 2013/2014 no PET-Saúde da Universidade Federal de
Goiás. O roteiro que orientou as discussões continha aspectos relativos aos
conhecimentos das novas Diretrizes Curriculares Nacionais e das práticas de ensino
e de avaliação; as mudanças proporcionadas pela preceptoria para a formação
profissional do acadêmico e do preceptor, e também para o ambiente de trabalho; os
problemas encontrados na preceptoria e as sugestões de soluções. Também foi
solicitado que os participantes dos grupos focais preenchessem um questionário
autoaplicável para caracterizar o preceptor. As discussões dos grupos focais foram
gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas. Em seguida, foi realizada a análise
de conteúdo segundo Bardin e nesse momento foi utilizado o software WebQda.
Emergiram três categorias principais relacionadas aos objetivos propostos: ensino,
preceptoria e capacitação. Os preceptores reconhecem seu papel no ensino, mas
desconhecem as Diretrizes Curriculares Nacionais; percebem algumas mudanças
que ocorreram no curso de graduação em Odontologia, mas não as associam às
mudanças curriculares ocorridas, expressando a necessidade de conhecer o que
está previsto nas diretrizes curriculares. Afirmam, também, desconhecer as práticas
de ensino, declararam que as metodologias tradicionais de ensino não são mais
utilizadas, mas não demonstram conhecimento das metodologias ativas de ensino,
apesar de afirmarem usá-las como estratégias de ensino. Sobre as metodologias de
avaliação, também negam ter conhecimento, embora todos os preceptores realizem
essa função; relatam possuir dificuldades para avaliar, mas reconhecem a
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importância dessa função como preceptor. Segundo os preceptores, dentre os
fatores que facilitam as atividades de preceptoria estão as relações com os alunos,
com a equipe de trabalho e com a coordenação das disciplinas de Estágio em
Odontologia Coletiva; dentre os fatores que dificultam as atividades de preceptoria
estão as relações com os alunos, com a equipe do serviço, com a infraestrutura,
com os equipamentos sociais, com a comunidade e com a disciplina que coordena o
estágio. Os preceptores reconhecem que há diferenças entre a preceptoria das
disciplinas Estágio em Odontologia Coletiva com a preceptoria PET-Saúde, e
apontam como dificuldade a diferença entre os tipos de preceptoria em relação à
remuneração e à capacitação para o exercício da preceptoria. Reconhecem como
mudanças proporcionadas pela existência da preceptoria, para o aluno, a
aproximação à realidade do SUS, a aproximação com práticas de Saúde Pública, a
desmistificação da má assistência em saúde bucal; e, para o preceptor, as
possibilidades de troca de conhecimentos e experiências com os alunos. Ainda,
apontam mudanças para o ambiente de trabalho e para a comunidade. Reconhecem
a necessidade e a importância de capacitações para o exercício da preceptoria e as
reivindicam, especialmente para as atividades de ensino e avaliação. Também
reconhecem formas complementares às capacitações, como momentos de troca de
experiências. Conclui-se que os preceptores desconhecem as Diretrizes Curriculares
Nacionais, aplicam práticas de ensino e avaliação, mas desconhecem seus
princípios; os preceptores PET-Saúde possuem mais capacitações e sentem
necessidade destas; há mudanças no ambiente do trabalho e na formação do
acadêmico e do preceptor decorrentes da preceptoria e há facilidades e dificuldades
na execução da preceptoria.
Palavras-chaves: Ensino; Preceptoria; Saúde Bucal; Atenção Primária à Saúde.
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ABSTRACT

SOUSA, D. P. Preceptorship in oral health in primary care in the city of Goiânia from
the perspective of preceptor. Thesis (Master) – Medicine College, Federal University
of Goiás, 2013.
The undergraduate process in the health field is associated with intersectoral activity
between the Sistema Único de Saúde and the institutions of higher education,
seeking to approach the future professional to the brazilian health social reality and
the public service. The preceptor is an important actor in this process because
he/she is responsible for mediating the formation of the labor world. The aim of this
study was to assess the oral health preceptorship developed in primary care units in
the city of Goiânia, Goiás, from the perspective of the preceptor. It has been
developed an exploratory qualitative study using the focus group technique. Have
participated in the research preceptors dentists PET-Saúde and / or institutional
placements between the Dentistry College, Federal University of Goiás and the
Municipal Health Agency of Goiânia. The preceptors dentists have been divided into
three focus groups: focus group 1 - composed of dentists working in primary care,
specifically in the Estratégia de Saúde da Família, and that were preceptors in the
subjects Estágio em Odontologia Coletiva I e Estágio em Odontologia Coletiva II, in
2012; focus group 2 - composed of preceptors dentists from primary care clinic of the
subject Stage IV in Public Dentistry, Dentistry College, Federal University of Goiás, in
2011; and Focus group 3 - composed of dentists, in 2011/2012 and 2013/2014 in
PET-Saúde of the Federal University of Goiás. The script that guided the discussions
contained aspects concerning to knowledge of the new National Curriculum
Guidelines and the practices of teaching and assessment; the changes brought by
the preceptorship for vocational training and academic tutor, and also to the
environmental work; problems found in preceptorship and suggestions for solutions.
It was also requested that the focus group participants complete a self-administered
questionnaire to characterize the preceptor. The focus group discussions were
recorded in audio and later transcribed. Then, the content analysis was done
according to Bardin and at that time was used WebQda software. Three main
categories related to the proposed objectives have risen up: education, training and
preceptorship. Preceptors recognize their role in education, but are unaware of the
National Curriculum Guidelines; they realize some changes that occurred in the
undergraduate course in dentistry, but do not associate them with curriculum
changes, expressing the need to know what is in the curriculum guidelines. They also
claim that unaware teaching practices, declare that traditional teaching methods are
no longer used, but do not demonstrate knowledge of active teaching methodologies,
despite claiming to use them as teaching strategies. About assessment
methodologies they also deny having knowledge, although all preceptors perform this
function; they report having difficulties to evaluate, but recognize the importance of
this role as a tutor. According to the preceptors, among the factors that facilitate the
activities of preceptorship are the relationships with students, with team work and
coordination of disciplines Internship in Public Dentistry, among the factors that
hinder the activities of preceptorship are relations with students, to the staff, with
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infrastructure, with social facilities with the community and the subject which
coordinates the internship. Preceptors recognize that there are differences between
the preceptorship of Internship in Public Dentistry preceptorship subjects with PETSaúde ones, and point out how difficult the difference between the types of
preceptorship in relation to remuneration and training for the exercise of
preceptorship. They recognize the how changes caused by the existence of
preceptorship for students, the approach to the reality of Public Health System, the
approach to public health practice, the demystification of poor oral health care, and to
the preceptor, the possibilities for exchange of knowledge and experiences with the
students. They also suggested changes to the work environment and the community.
They recognize the need and importance of training for the exercise of preceptorship
and demanding, especially for the activities of teaching and assessment. They also
recognize additional forms to the skills, as moments of sharing experiences. We
conclude that the preceptors do not demonstrate knowledge about the National
Curriculum Guidelines, apply teaching practices and assessment, but they don’t
know their principles; PET-Health preceptors have more skills as they need them
more than others; there are changes in the workplace and in academic training and
preceptor arising from preceptorship and there advantages and difficulties in the
implementation of preceptorship.
Key words: Teaching; Preceptorship; Training; Oral Health; Primary Health Care.
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1 INTRODUÇÃO

A participação dos profissionais trabalhadores do Sistema Único de Saúde
(SUS) nas atividades de supervisão/orientação de estudantes de graduação da área
da saúde denomina-se preceptoria (RIBEIRO, 2011).
Preceptoria é definida como a “ação de acompanhar e orientar na educação
de algum conhecimento seja ele das áreas de saúde, humanas, social ou qualquer
outra profissão” (DICIONÁRIO INFORMAL, s/d).
O preceptor é o “profissional de nível superior, responsável pela integração
teoria-prática num campo de estágio e/ou residência. Ensina, supervisiona, orienta e
conduz o aluno na prática da futura profissão” (DICIONÁRIO INFORMAL, s/d).
Portanto, compete a ele exercer funções de ensino-aprendizagem fora do ambiente
de sala de aula.
O profissional que atua, por um curto período de tempo, no ambiente de
trabalho e no ambiente de formação, desenvolvendo as habilidades clínicas do
profissional em formação (BOTTI; REGO, 2008) ou outras competências e
habilidades de importância para o futuro profissional como, por exemplo, o trabalho
em equipe e o pensamento crítico, é o preceptor, descrito por Nunes et al. (2013, p.
7), como
o elemento de ligação entre o serviço de saúde, o professor orientador e a
Coordenação do Estágio [...] e têm como função orientar, supervisionar e
avaliar técnica e cientificamente as atividades executadas pelos
acadêmicos.

O preceptor exerce um papel importante na formação dos profissionais de
saúde pelo exemplo prático de suas ações no serviço e pela orientação e supervisão
dedicada ao aluno (RIBEIRO, 2011), além de propiciar oportunidades para a
educação permanente em saúde e mudanças no ambiente de trabalho.
Assim, a reflexão sobre a prática da preceptoria é importante, uma vez que,
permite a compreensão desse trabalho, mediado por diferentes instâncias
(escola/unidade de saúde/sociedade) e por diferentes ‘atores’ (gestor/ aluno/ equipe
de saúde/ paciente) (MONTEIRO; LEHER e RIBEIRO, 2011).
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Estudos têm sido realizados para avaliar as preceptorias no Programa
Nacional de Reorientação na Formação Profissional (Pró-Saúde), no Programa de
Educação pelo Trabalho na Saúde (PET-Saúde) e as preceptorias de cursos de
graduação (SAKAGUCHI, 2010; SILVA et al., 2008; SOUZA; CARCERERI, 2010). É
comum estudos sobre preceptoria na área médica e na área de enfermagem
(BARBEIRO; MIRANDA; SOUZA, 2010; BOTTI, 2009; BOTTI; REGO, 2011;
MISSAKA; RIBEIRO, 2011). No entanto, até o momento da realização da presente
pesquisa foi encontrado apenas um estudo sobre preceptoria em saúde bucal
(ARANTES et al., 2009). Dessa forma, torna-se relevante a coleta, a sistematização
e a análise de temas relativos a esse assunto.
Com este propósito, esta pesquisa busca analisar a preceptoria em saúde
bucal desenvolvida nas Unidades de Atenção Básica no município de Goiânia, sob a
perspectiva do preceptor. O território deste estudo é o município de Goiânia. No
entanto, as reflexões sobre preceptoria são universais e importantes, especialmente
para a educação em saúde na parceria ensino-serviço.
Os resultados obtidos podem contribuir para que haja mais compreensão da
preceptoria e para seu aperfeiçoamento, a fim de alcançar as mudanças necessárias
ao ensino. Espera-se também que o preceptor reconheça sua importância na
formação dos alunos, assim como os limites e as possibilidades dessa prática.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a preceptoria em saúde bucal desenvolvida nas unidades de atenção
básica no município de Goiânia, sob a perspectiva do preceptor.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar os conhecimentos dos preceptores sobre as práticas de ensino e
de avaliação;
 Identificar as ações de capacitação para o exercício da preceptoria;
 Investigar as mudanças no ambiente do trabalho e na formação do acadêmico
e do preceptor decorrentes da preceptoria;
 Averiguar os problemas existentes e as soluções propostas para o exercício
da preceptoria.
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3 APROXIMAÇÃO AO OBJETO DE ESTUDO

Durante a história da humanidade, percebemos o ensino presente em várias
comunidades, com o intuito de preparar pessoas para cuidar da saúde dos
indivíduos. Na época de tribos primitivas e em outros momentos históricos o ensino
da atividade de curar era informal e realizado por pajés, curandeiros, pessoas
experientes, que treinavam e orientavam a prática de seus sucessores (BOTTI;
REGO, 2008).
A presença de um profissional experiente auxiliando a formação é relatada na
história da educação médica. Esses profissionais recebem diversas denominações,
tais como preceptor, supervisor, tutor e mentor (BOTTI; REGO, 2008).
Botti e Rego (2008) realizaram um estudo com o objetivo de analisar o
significado das diferentes denominações usadas pela comunidade científica nacional
e internacional, buscando oferecer subsídios para uma melhor fundamentação
dessa prática, utilizada no ensino médico. Segundo esses autores, nos documentos
oficiais brasileiros não são claras as informações sobre funções, intervenções e
atividades ligadas a cada um desses termos. Os estudiosos acreditam ser
necessário haver um melhor esclarecimento dos significados de cada termo e as
funções de cada um para contribuir com a melhora da formação médica.
De acordo com Ribeiro (2011), a atividade de preceptoria proporciona a
inserção dos alunos da graduação nos serviços de saúde do SUS, seja no nível
primário, secundário ou terciário.
Para o exercício da preceptoria devem ser avaliadas questões de ordem
pedagógica, uma vez que a pedagogia pressupõe um trabalho entre teoria e prática,
a ser realizado por docentes das instituições de ensino superior e, também, pelos
trabalhadores das unidades de saúde, que atuam como preceptores dos alunos,
exigindo dos profissionais trabalhadores do SUS uma formação pedagógica que vai
além das funções técnicas que lhes são atribuídas (RIBEIRO, 2011).
A presença de profissionais de saúde como preceptores na Medicina, atuando
na formação de residentes, é histórica. Para que exerça essa atividade exige-se do
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preceptor que seja um especialista. Já para as residências de outras áreas da
saúde, excetuando-se a área médica, a exigência é que o preceptor possua
especialização ou experiência de no mínimo três anos na área profissional
correspondente (BRASIL, 2005). No curso de Medicina, a função de preceptor que
atua em qualquer uma das Equipes de Saúde da Família já é regulamentada por
portaria específica (BRASIL, 2012).
Dependendo da profissão e do cenário de aprendizagem há várias
possibilidades de vinculação do preceptor: alguns exercem atividades com alunos de
graduação e outros com alunos residentes; alguns são contratados exclusivamente
para executarem essa função, enquanto outros possuem vínculo assistencial, mas
também desenvolvem o trabalho de preceptoria (FEUERWERKER, 2011).
As preceptorias desenvolvidas nos cenários não hospitalares, ou seja,
aquelas que ocorrem na atenção básica, são mais recentes. Nessas preceptorias, os
professores podem ou não acompanhar o aluno. No entanto, quando não há o
acompanhamento dos alunos por parte do professor, o trabalhador da unidade,
denominado preceptor, deve se responsabilizar pela função de ensinar, de
acompanhar e de orientar, além de realizar suas atribuições como servidor
(FEUERWERKER, 2011).
Para Monteiro, Leher e Ribeiro (2011), o perfil condizente com o “bom
preceptor” poderia ser sintetizado nas competências profissionais de “saber
conviver”, somadas ao “saber conhecer”, “saber fazer” e “saber ser”, que são os
quatro pilares da educação (DELORS, 2012).
Uma peculiaridade das funções do preceptor é a de mediar, propor, viabilizar
e problematizar atividades que, ao mesmo tempo, façam sentido para o estudante,
para a unidade e para os usuários, e que agregue elementos relevantes ao perfil
profissional (FEUERWERKER, 2011).
Portanto, é essencial refletir sobre o exercício da preceptoria, sendo isso
necessário porque “é crescente a importância da aprendizagem pela prática, pelo
trabalho, no processo de construção de novos perfis dos profissionais de saúde do
Brasil” (FEUERWERKER, 2011, p. 29).
Visando, assim, compreender melhor este objeto de estudo que é a
preceptoria, o referencial teórico abordou aspectos relacionados ao ensino na
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saúde, como: Ensino na Saúde e a parceria Ensino-Serviço e os Aspectos Políticos
do Ensino na Saúde.

3.1 ENSINO NA SAÚDE E PARCERIA ENSINO-SERVIÇO

Desde o início da década de 1950, discutia-se o elitismo do ensino na área
da saúde no Brasil. Os profissionais eram formados para atender às
demandas de uma população muito restrita, junto à qual o modelo de
profissão era concebido como liberal. (QUEIROZ, 2006, p. 21)

Ceccim e Feuerwerker (2004) afirmam que “[o] ensino em saúde guarda o
mandato público de formar segundo as necessidades sociais por saúde da
população e do sistema de saúde [...]”. Portanto, os interesses externos de uma
sociedade influenciam nos processos internos das escolas de educação superior,
especialmente no perfil do profissional a ser formado (FEUERWERKER, 2002).
Assim, a formação na saúde que não permite a interação dos alunos com os
serviços e com a comunidade têm como consequência uma baixa capacidade de
resolver os problemas de saúde da população e uma relação custo-benefício
questionável (FEURWERKER, 2002).
As escolas na área da saúde se organizaram, por muito tempo, segundo
estruturas curriculares tradicionais, métodos pedagógicos passivos, relações
verticalizadas entre professores, alunos e pacientes (FEURWERKER, 2002). Assim,
ainda hoje, a orientação predominante na formação é desarticulada da realidade
social e epidemiológica da população (BRASIL, 2007).
O predomínio dos modelos curriculares fragmentados, não inseridos nos
serviços públicos de saúde, divididos em ciclos básicos e profissionais, em geral
pouco integrados e dependentes de alta tecnologia, também contribuiu para essa
inadequação da formação (BRASIL, 2007).
A herança norte-americana dos relatórios Flexner e relatório Gies, publicados
em 1919 e 1926, respectivamente, contribuiu para a inadequação na formação dos
profissionais de saúde, pois, ao fragmentar o conhecimento, promoveu o
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distanciamento do profissional de saúde das necessidades da população (NAMEN;
GALAN JR; CABEIRA, 2007).
São também exemplos de contribuição dos relatórios Flexner e Gies, para a
inadequação da formação dos profissionais de saúde, a concepção mecanicista, a
redução da doença à dimensão biológica e a ênfase no processo curativo-reparador
que, como consequências, promoveram: alto custo da prática profissional, baixa
cobertura, pouco impacto epidemiológico e desigualdades no acesso (MOYSÉS,
2004).
Para Moysés (2004), as competências nos aspectos biológicos e clínicos
envolvidos na prática profissional da Odontologia continuam sendo indispensáveis,
mas cada vez mais é necessário que se desenvolvam também competências nas
dimensões éticas, política, econômica, cultural e social do trabalho.
Os anos 1970 e 1980 foram um período de acaloradas discussões sobre a
condição de saúde no país e as mudanças que seriam necessárias. Desde o
Movimento da Reforma Sanitária Brasileira iniciativas têm sido propostas para
enfrentar o descompasso entre as necessidades de saúde da população brasileira e
o caráter formativo em saúde, dentre elas a reestruturação do processo de formação
dos recursos humanos (FEUERWERKER, 2002).
Para Albuquerque et al. (2008), a integração ensino-serviço-comunidade
surgiu como uma proposta de mudança paradigmática da formação, incluindo, nesse
processo, o acadêmico, os docentes, os profissionais da saúde e a população. A
ocorrência de fato dessa mudança de paradigma deve ser refletida, uma vez que, de
acordo com Queiroz (2006), essa proposta de integração já era discutida há algum
tempo, antes mesmo da Reforma Sanitária:
Entende-se por integração ensino-serviço o trabalho coletivo, pactuado e
integrado de estudantes e professores dos cursos de formação na área da
saúde com trabalhadores que compõem as equipes dos serviços de saúde,
incluindo-se os gestores, visando à qualidade de atenção à saúde individual
e coletiva, à qualidade da formação profissional e ao desenvolvimento/
satisfação dos trabalhadores dos serviços. (ALBUQUERQUE et al., 2008, p.
357)

Ceccim e Feuerwerker (2004, p. 45) afirmam que muitas dessas iniciativas
conseguiram desenvolver “certo pensamento crítico”, com o objetivo de promover
mudanças no processo de formação, mas alegam que estas foram muito tímidas,
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[...] limitadas a introduzir mudanças pontuais nos modelos hegemônicos de
formação e cuidado em saúde [...] não conseguiram desafiar os distintos
atores para uma postura de mudança e problematização de suas próprias
práticas.

De acordo com Morita e Kriger (2004, p. 17),
Os esforços prévios de integração do processo de ensino-aprendizagem à
rede de serviços tiveram pouca sustentabilidade, pois sempre dependeram
de uma adesão ideológica de docentes e estudantes. As atividades de
ensino-aprendizagem extramurais sempre dependeram mais da
voluntariedade dos professores que as coordenavam do que do apoio
institucional e da participação do quadro docente como um todo.

Feuerwerker (2002) afirma que, para uma graduação de qualidade na área da
saúde, é indispensável que exista uma articulação entre as Instituições de Ensino
Superior (IES) e o SUS.
A parceria ensino-serviço no processo formativo oferece experiências de
aprendizagem que visam à melhoria dos serviços de saúde, do processo educativo
na graduação, bem como do próprio processo de formação do profissional. A
participação do acadêmico nas unidades de saúde lhe permite o reconhecimento
das necessidades reais das pessoas, assim como propicia educação permanente ao
profissional, especialmente àquele que atua como preceptor na atenção básica1:
A realidade vivenciada pelos estudantes nos serviços de saúde [...] deve
funcionar como elemento instigador para uma prática problematizadora no
sentido da aprendizagem e também da reflexão sobre a produção dos
cuidados. (ALBUQUERQUE et al., 2008, p. 360)

A atenção básica é um campo de prática potencial e necessário que pode ser
utilizado por vários cursos profissionais de saúde para inserir seus alunos
(CAMPOS, 2005). É a estratégia escolhida para possibilitar a substituição do modelo
tradicional de organização do cuidado em saúde, historicamente centrado na doença
1

“A atenção básica ou atenção primária em saúde caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde
no âmbito individual ou coletivo que abrangem a promoção e proteção da saúde, prevenção de
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do
exercício de práticas gerencias e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em
equipe, dirigida a populações de territórios delimitados, pelas quais assume a responsabilidade
sanitária, considerando a dinâmica existente no território em que vivem essas populações.” (BRASIL,
2007, p. 7)
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e no atendimento hospitalar para uma atenção ampliada da saúde, visando a
atenção básica e a promoção da saúde.
Trajman et al. (2009) faz referência à importância dos estágios de graduação
nos serviços de atenção básica como “uma estratégia para formar profissionais de
saúde com perfil mais adequado às diretrizes político-sanitárias, com benefício direto
à população assistida pelo SUS”.
Para que haja mudanças no perfil dos profissionais, de modo que as
necessidades do SUS sejam atendidas, é necessário: adequar a abordagem
pedagógica, favorecer a articulação dos conhecimentos, trabalhar em equipe
multiprofissional e promover atividades práticas durante todo o curso nas unidades
de saúde, o que pode ser viabilizado por parceria ou cooperação entre os gestores
estaduais e municipais de saúde (MORITA; KRIGER, 2004) e as instituições de
ensino na saúde.
Assim, o ensino na saúde deve “formar segundo as necessidades sociais por
saúde da população e do sistema de saúde”, devendo estar aberto à avaliação e às
estratégias de mudanças (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).

3.2 ASPECTOS POLÍTICOS DO ENSINO NA SAÚDE

Em 1988, a Constituição Federal, artigo 200, inciso III, estabeleceu que
compete ao SUS “ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde”
(BRASIL, 1988). Em 1990, a Lei Orgânica da Saúde (LOS) definiu que uma política
para os trabalhadores da saúde deve ter como objetivo organizar um sistema de
formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além de
programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal (BRASIL, 1990). O artigo 27,
da LOS, coloca os serviços de saúde como campos para o ensino e a pesquisa, ou
seja, como locais de ensino-aprendizagem que expressam a indissociabilidade entre
a assistência, a gestão e a formação em saúde.
O relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde apresentou a
necessidade de articulação entre as instituições que prestam serviços de saúde com
as que formam profissionais de saúde. Nesse documento também foi constatada a
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ausência de interação entre ensino e serviço e a alienação das escolas da saúde à
realidade social (BRASIL, 2007).
Realizada no mesmo ano da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, a I
Conferência Nacional de Recursos Humanos, articulada pelo Ministério da Saúde
(MS), pelo Ministério da Previdência Social (MPS), pelo Ministério da Educação
(MEC) e pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), teve como tema
central a Política de Recursos Humanos rumo à Reforma Sanitária. O relatório final
dessa conferência passou a exigir a reorientação das políticas de gestão do trabalho
e da educação na saúde, nos aspectos relativos à força de trabalho e à preparação
do pessoal de saúde (BRASIL, 2007).
Assim, esse documento sugeriu a ação integrada dos Ministérios da
Educação, da Saúde e do Trabalho. A sugestão desse relatório era que o setor
saúde orientasse os conteúdos curriculares a fim de modificar a realidade
encontrada até o momento, caracterizada pela formação profissional na área da
saúde desarticulada com as necessidades do setor saúde.
Em 1992, a IX Conferência Nacional de Saúde, assim como a conferência
anterior, destacou a necessidade de uma política para a formação, capacitação e
avaliação do desempenho dos recursos humanos para o SUS. Em 1993, a II
Conferência Nacional de Recursos Humanos reafirmou a necessidade de integração
entre as instituições formadoras e as prestadoras de serviços de saúde (BRASIL,
2007).
Observa-se que a formação e qualificação de recursos humanos na área da
saúde vêm sendo tema recorrente em diversos debates. Há, cronologicamente, certa
paridade entre as políticas de saúde e de educação, o que não significa uma real e
eficaz articulação dessas políticas. Entretanto, a sólida aproximação verificada
recentemente entre o MEC e Ministério da Saúde tem resultado em ações que
articulam as políticas de educação e de saúde, com o objetivo de promover a
formação de profissionais de saúde mais preparados para prestar uma atenção à
saúde mais resolutiva e de melhor qualidade (CAMPOS et al., 2010).
As Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, instituídas pela Portaria
399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, alteram as várias dimensões do funcionamento
do SUS, definindo como responsabilidade da União, por meio da educação na
saúde, a articulação e a proposição de políticas de indução de mudanças na
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graduação das profissões de saúde, o que reafirma o preceito constitucional
(BRASIL, 2006).
A partir de 2003, a Secretaria de Gestão e Trabalho e da Educação em Saúde
(SGTES) passou a fazer parte do Ministério da Saúde, tendo sido criada com o
desafio de equacionar os problemas existentes na área de recursos humanos para o
efetivo funcionamento do SUS, assumindo, assim, um papel estratégico nas
diretrizes intersetoriais que envolvem o desenvolvimento da Política Nacional de
Recursos Humanos em Saúde. A partir dessa iniciativa, portanto, esse Ministério
assumiu seu papel de gestor do SUS no que se refere à formulação e articulação de
políticas orientadoras da formação e desenvolvimento de Recursos Humanos em
Saúde (PIERANTONI, 2010).
Morita e Kriger (2004) afirmam que, apesar de constar, no texto
constitucional, a competência do SUS em ordenar a formação de recursos humanos
na área da saúde, percebe-se que apenas recentemente o Ministério da Saúde tem
se preocupado em orientar a formação profissional nessa área, estabelecendo, para
isso, uma parceria com o MEC.
A articulação de políticas de educação e saúde, por meio de ações do
Ministério da Saúde e do MEC, é importante para diminuir a inadequação da
formação dos profissionais de saúde e, consequentemente, a necessidade de
requalificação profissional, gerando menos gastos ao Ministério da Saúde com as
capacitações (MORITA; KRIGER, 2004).
De acordo com Morita e Kriger (2004), com o objetivo de diminuir a distância
entre a formação de recursos humanos e as necessidades do SUS e aproximar a
Odontologia das demais áreas da saúde, algumas estratégias vem sendo propostas,
tais como: as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Odontologia
(DCNO), o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional; o
Programa de Educação Pelo Trabalho na Saúde ; e programas de cooperação entre
as instituições de ensino e as secretarias estaduais e municipais de saúde. Nos
próximos itens essas iniciativas serão apresentadas.
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3.2.1 Diretrizes Curriculares Nacionais

Antes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996,
que previu as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), já vigoraram no Brasil nove
tipos de currículos para o curso de Odontologia, sendo o último deles o Currículo
Mínimo do curso de Odontologia, instituído por meio do Parecer n° 840/1970, do
Conselho Federal de Educação (QUEIROZ, 2006).
A LDB de 1996 extinguiu os Currículos Mínimos e previu as Diretrizes
Curriculares Nacionais (CARVALHO, 2004), garantindo à universidade brasileira, por
meio do exercício da autonomia, fixar os currículos de seus cursos e programas,
sempre observando as diretrizes gerais (BRASIL, 1996).
Por meio de parceria do Ministério da Saúde e do MEC, o Conselho Nacional
de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES), pela resolução CNE/CES
03, de 19 de fevereiro de 2002, instituiu as novas Diretrizes Curriculares Nacionais
do curso de graduação de Odontologia, que devem ser seguidas por todas as IES.
A DCNO é resultado de uma construção que envolveu diferentes sujeitos
sociais, incluindo educadores do ensino superior, profissionais de saúde, instituições
de ensino superior, grupo de estudos sobre Ensino de Odontologia do Núcleo de
Pesquisa em Educação Superior da Universidade de São Paulo (NUPES/USP),
Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), Comissão de Especialistas
da Secretaria de Educação Superior/Ministério da Educação (SESu/MEC) e
organismos internacionais como Organização Mundial de Saúde (OMS) (SENNA;
LIMA, 2009).
As DCN, dentre elas as diretrizes para o curso de Odontologia, foram
elaboradas em um contexto em que as políticas de educação se aproximaram das
orientações do sistema público de saúde (FEUERWERKER; ALMEIDA, 2004).
A flexibilização curricular preconizada pela DCNO, comparando com a LDB,
propõe mudanças no modelo de formação profissional dos cirurgiões-dentistas em
vigor, mas se mostra inadequado em relação aos interesses do mercado atual, ao
processo de trabalho em saúde e às necessidades sociais da maioria da população
brasileira (SENNA; LIMA, 2009).
Com vigência no mesmo ano de sua publicação, a resolução define o objetivo
do curso de Odontologia, bem como as diretrizes que devem ser observadas pelas
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IES na organização curricular do curso de graduação de Odontologia de cada
instituição, em todo o território nacional. O currículo com base nacional comum deve
ser complementado por cada IES com uma parte diversificada, de acordo com a
reflexão e as experiências de cada instituição e as imposições das realidades da
região em que se localiza a instituição de ensino (BRASIL, 2002; CARVALHO, 2004;
HADDAD et al., 2006).
Assim, a DCNO não tem como objetivo determinar um Currículo Nacional,
mas sim orientar, de forma genérica, as instituições de ensino. Portanto, elas não
definem um caminho único, garantindo a essas instituições autonomia para
formularem o projeto pedagógico de sua instituição. As DCN estimulam as IES “a
superarem as concepções conservadoras, os conteudismos e a rigidez curricular”
(FEUERWERKER; ALMEIDA, 2004).
A diretriz define os princípios, os fundamentos, as condições e os
procedimentos da formação de cirurgiões-dentistas (BRASIL, 2002). Desse modo, o
objetivo é favorecer a formação de cirurgiões-dentistas, cidadãos-profissionais
críticos e reflexivos, com conhecimentos, habilidades e atitudes que os tornem aptos
a atuarem em um sistema de saúde qualificado e integrado, o que pode também ser
sintetizado pelo perfil do profissional generalista, com formação técnico-científica,
humanista e ética (BRASIL, 2007).
De acordo com Resolução CNE/CNS nº 03/2002, artigo 3º:
O curso de graduação em Odontologia tem como perfil do formando
egresso/ profissional o cirurgião-dentista, com formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à
saúde, com base no rigor técnico e científico. Capacitado ao exercício de
atividades referentes à saúde bucal da população, pautado em princípios
éticos, legais e na compreensão da realidade social, cultural e
econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação
da realidade em beneficio da sociedade. (negrito da autora) (BRASIL,
2002, p. 1)

Nas DCN são descritas as habilidades e as competências gerais e específicas
para os profissionais de saúde, e todas são necessárias para atuação profissional no
SUS (MORITA; KRIGER, 2004). Competências gerais são aquelas que habilitam o
indivíduo em diversas atividades dentro de uma área específica, como a da saúde;
competências específicas são aquelas próprias de uma habilitação específica, como
a Odontologia. “[...] Tanto os espaços formativos como as organizações de trabalho
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deverão se constituir em ‘instâncias qualificadoras’ propiciando ao aluno espaço de
participação, de diálogo, de negociação e de intervenção.” (MARQUES, 2002).
Ainda de acordo com a Resolução CNE/CNS nº 03/2002, em seu artigo 4º,
requer-se, na formação do profissional cirurgião-dentista, o exercício das seguintes
competências e habilidades gerais: “atenção à saúde, tomada de decisões,
comunicação, liderança, administração e gerenciamento, educação permanente”
(BRASIL, 2002).
Dessa forma, segundo o artigo 5º do mesmo documento, a formação deve
permitir que o cirurgião-dentista desenvolva, entre várias outras, as seguintes
competências e habilidades específicas:
[...] atuar em todos os níveis de atenção à saúde [...] sensibilizados e
comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; atuar
multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente [...];
reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de
forma a garantir a integralidade da assistência [...], exigidos para cada caso
em todos os níveis de complexidade do sistema; exercer sua profissão de
forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de
participação e contribuição social; desenvolver assistência odontológica
individual e coletiva; identificar em pacientes e em grupos populacionais as
doenças e distúrbios buco-maxilo-faciais e realizar procedimentos
adequados para suas investigações, prevenção, tratamento e controle;
comunicar e trabalhar efetivamente com pacientes, trabalhadores da área
da saúde e outros indivíduos relevantes, grupos e organizações; aplicar
conhecimentos de saúde bucal, de doenças e tópicos relacionados no
melhor interesse do indivíduo e da comunidade; participar em educação
continuada relativa à saúde bucal e doenças como um componente da
obrigação profissional e manter espírito crítico, mas aberto a novas
informações; buscar melhorar a percepção e providenciar soluções para os
problemas de saúde bucal e áreas relacionadas e necessidades globais da
comunidade [...] reconhecer suas limitações e estar adaptado e flexível face
às mudanças circunstanciais; colher, observar e interpretar dados para a
construção do diagnóstico; trabalhar em equipes interdisciplinares e atuar
como agente de promoção de saúde; planejar e administrar serviços de
saúde comunitária [...]. (BRASIL, 2002, p. 2-3)

Para que estas competências e habilidades sejam contempladas, o
documento propõe que
[...] a formação do cirurgião-dentista deverá contemplar o sistema de
saúde vigente no país, a atenção integral da saúde num sistema
regionalizado e hierarquizado de referência e contra-referência e o trabalho
em equipe. (negrito da autora) (BRASIL, 2002, p. 3)
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As DCNO indicam uma mudança na formação do profissional de Odontologia,
pois estimulam a formação de um profissional crítico e envolvido no processo de
“aprender a aprender”, de trabalhar em equipe e de levar em conta a realidade
social. A instituição de ensino assume um papel social ao produzir conhecimento
relevante e útil para a realidade social, adequando a formação profissional à
realidade profissional (CARVALHO, 2008).
Como as DCN são orientações genéricas, percebe-se que as transformações
ocorridas são pequenas e restritas e, portanto, é essencial que se façam avaliações
para
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(FEUERWERKER; ALMEIDA, 2004).
As mudanças necessárias para implementar as DCN ainda não são uma
realidade em muitas instituições de ensino, cujos cursos têm como foco os
diagnósticos e tratamentos de doenças. Apesar de este ser um aspecto importante,
não é coerente com as necessidades atuais (HADDAD et al., 2006).
De forma simples, as DCN expressam o compromisso por mudanças na
formação do profissional de saúde, pois há necessidade de uma formação
comprometida com os princípios da Reforma Sanitária Brasileira e do SUS
(FEUERWERKER; ALMEIDA, 2004).

3.2.2 Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional

A Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio da SGTES e do MEC, por
intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu) e do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), lançaram, em novembro
de 2005, o Pró-Saúde, com a assinatura da Portaria Interministerial nº 2. Em 2006, o
Pró-Saúde foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e pactuado na
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) (BRASIL, 2007).
A primeira iniciativa de apoio governamental às diretrizes curriculares foi o
Programa de Incentivos às Mudanças Curriculares dos Cursos de Medicina
(Promed), em 2002, que subsidiou somente vinte cursos médicos (HADDAD et al.,
2012). A proposta do Pró-Saúde considerou as DCN estabelecidas pelo Conselho
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Nacional de Educação (CNE) para as profissões de saúde, bem como o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) (BRASIL, 2007) e ampliou
as ações implementadas pelo Promed para os cursos de Odontologia e
Enfermagem.
Em 2007, após análise pela Comissão Intersetorial de Recursos Humanos
(CIRH) e do CNS, foi recomendado que o Pró-Saúde ampliasse a proposta para
outras profissões da saúde, de acordo com o perfil socioepidemiológico da
população e as necessidades do SUS, não se restringindo especificamente às
profissões de Enfermagem, Medicina e Odontologia, as quais fizeram parte do
momento inicial do Pró-Saúde (BRASIL, 2007).
Os três cursos contemplados inicialmente foram escolhidos porque faziam
parte, com seus profissionais de nível superior, da Estratégia de Saúde da Família
(ESF). Atualmente, a ESF envolve profissionais de nível superior de outros cursos
de graduação em saúde (CAMPOS et al., 2010).
O Pró-Saúde é extremamente importante, pois direciona o processo de
reorientação da formação profissional e organiza essas mudanças em três eixos –
Orientação Teórica, Cenários de Prática e Orientação Pedagógica, aproximando a
academia dos serviços públicos de saúde (BRASIL, 2007):
O objetivo geral do programa é a integração ensino-serviço, visando à
reorientação da formação profissional, assegurando uma abordagem
integral do processo saúde-doença com ênfase na atenção básica,
promovendo transformações nos processos de geração de conhecimentos,
ensino e aprendizagem e de prestação de serviços à população. (BRASIL,
2007, p. 13)

O Pró-Saúde aproxima a formação das necessidades da atenção básica, que
se traduzem, no Brasil, na perspectiva de que a reorientação da formação com um
ensino integrado ao serviço público de saúde responda às necessidades concretas
da população (CAMPOS et al., 2010).
Em outras palavras, o Pró-Saúde é uma das ações, fruto da parceria entre o
MEC e o Ministério da Saúde, para viabilizar a articulação entre as instituições de
ensino e o SUS, com o objetivo de ordenar a formação de recursos humanos em
saúde, visando a formação dos profissionais em conformidade com os princípios dos
SUS (ARANTES et al., 2009; HADDAD et al., 2006; MATOS, 2004; MOYSÉS, 2004).
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3.2.3 Programa de Educação pelo Trabalho na Saúde

Estabeleceu-se, posteriormente ao Pró-saúde, o PET-Saúde. Criado em
2008, é uma das estratégias do Pró-saúde que permite, também, a integração
ensino-serviço, reconhecendo o papel dos profissionais do serviço como preceptor,
que, apoiado pelo professor tutor, proveniente da universidade, orienta os alunos da
graduação. O programa tem como propósito a educação pelo trabalho e para isso
disponibiliza bolsas para tutores, preceptores e estudantes de graduação da área da
saúde (PIERANTONI, 2010).
De acordo com a Portaria Conjunta nº 3, no artigo 2º:
O PET-Saúde tem como pressuposto a educação pelo trabalho,
caracterizando-se como instrumento para qualificação em serviço dos
profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho, dirigidos aos
estudantes dos cursos de graduação e de pós-graduação na área da saúde,
de acordo com as necessidades do SUS, tendo em perspectiva a inserção
das necessidades dos serviços como fonte de produção de conhecimento e
pesquisa nas instituições de ensino. (BRASIL, 2010)

O PET-Saúde reforçou o movimento de integração da universidade à
comunidade e às necessidades do SUS, “conferindo maior concretude ao processo
por meio de projetos diretos de intervenção com base em diagnóstico situacional do
território” (HADDAD et al., 2012).

3.2.4 Programas de Cooperação entre as Instituições de Ensino e as
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde

De acordo com as DCNO, no artigo 7º:
A formação do cirurgião-dentista deve garantir o desenvolvimento de
estágios curriculares, sob supervisão docente. Este estágio deverá ser
desenvolvido de forma articulada e com complexidade crescente ao longo
do processo de formação.

As universidades podem estabelecer estágios respeitando, por sua vez, a Lei
11.788/2008, que dispõe sobre estágio de estudantes e propõe que este faça parte
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do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS,
2005). No Capítulo I, artigo 1º, dessa lei, o estágio é definido como um
[...] ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que
estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação
superior, [...] visa ao aprendizado de competências próprias da atividade
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento
do educando para a vida cidadã e para o trabalho. (BRASIL, 2008)

De acordo com a LDB, artigo 53, é assegurado às universidades firmar
contratos, acordos e convênios. A lei 11.788/2008, em seu Capítulo I, artigo 5º,
também discorre sobre a possibilidade de as instituições de ensino realizarem
estágios em outras instituições:
As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu
critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados,
mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo
ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação
que estabelece as normas gerais de licitação. (BRASIL, 2008)

Em relação a essas parcerias para estágio, o mesmo documento discorre, no
Capítulo III, artigo 9º, quem pode estabelecer convênios com as IES: “[...] pessoas
jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios [...]” (BRASIL, 2008).
Essa lei estabelece as obrigações das instituições conveniadas, dentre elas:
Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando,
zelando por seu cumprimento; ofertar instalações que tenham condições de
proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e
cultural; indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação
ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no
curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez)
estagiários simultaneamente; [...]. (negrito da autora) (BRASIL, 2008)

A ABENO definiu estágio supervisionado como:
[...] o instrumento de integração e conhecimento do aluno com a
realidade social e econômica de sua região e do trabalho de sua área.
Ele deve, também, ser entendido como o atendimento integral ao paciente
que o aluno de Odontologia presta à comunidade, intra e extramuros. O

Aproximação ao Objeto de Estudo

37
aluno pode cumpri-lo em atendimentos multidisciplinares e em serviços
públicos e privados. (negrito da autora) (ABENO, 2003)

O Estágio Curricular Supervisionado tem como objetivo, segundo Carvalho
(2008), o fomento da relação ensino e serviços, ampliação das relações da
universidade com a sociedade e aproximação do educando às diversas realidades
sociais.
O estágio é um “período de prática em que o educando se habilita a exercer
eficientemente sua profissão”. Essa atividade é incentivada, pois o exercício
profissional, sob supervisão, é muito importante e benéfico para a aprendizagem,
uma vez que permite o aprimoramento e a vivência dos conteúdos (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS, 2009).
As experiências extramuros são frutos do relacionamento entre a educação
escolar, o trabalho e as práticas sociais e permitem que haja a vivência de situações
diversas que, por sua vez, ampliam a visão do aluno, capacitando-o a lidar com
diferentes demandas da profissão, também permite ao educando a oportunidade de
conhecer o SUS, integrando-se com outras profissões da área de saúde
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2009).
Essas possibilidades são possíveis quando se utilizam ambientes que vão
além do ambiente acadêmico, por meio de parcerias entre instituições, nesse
processo de ensino-aprendizagem, utilizando-se de novos cenários de prática
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2009).
A seguir serão descritos os estágios da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Goiás (FO/UFG) desenvolvidos na atenção básica do SUS
na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS/Goiânia) e que possuem
preceptorias analisadas neste estudo.

3.2.4.1 Estágio em Odontologia Coletiva I, II e IV na FO/UFG

Estágio em Odontologia Coletiva I (EOC I), Estágio em Odontologia Coletiva II
(EOC II) e Estágio em Odontologia Coletiva IV (EOC IV) integram o Currículo Pleno
do Curso de Graduação em Odontologia, fixado a partir do ano letivo de 2006 por
meio da Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC)
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1008/2011 . Assim fazem parte do estágio curricular obrigatório, ou seja, “é requisito
para aprovação e obtenção de diploma e está previsto na matriz curricular do curso”
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2011).
Esses estágios são “realizados em locais de interesse institucional, mediante
celebração de convênio”. O convênio nº 043/2006, firmado entre a FO/UFG e a
SMS/Goiânia, visa estabelecer cooperação técnica na execução de programas e
projetos de interesse comum entre as duas instituições.
É necessário pontuar que esse convênio foi firmado entre a FO/UFG e a
SMS/Goiânia desde 1987. Antes mesmo dessa regulamentação institucional de
parceria ensino-serviço, os estudantes de Odontologia já realizavam estágio
extramuros. Os preceptores, desde então, participavam do planejamento das
atividades e havia, já nessa época, uma padronização dos procedimentos clínicos,
considerando os protocolos e a disponibilidade dos serviços (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS, 2009).
Para a FO/UFG, as atividades práticas nas Unidades de Atenção Básica
desse município formalizam um cenário de prática para os acadêmicos de
graduação e possibilitam a atuação dos cirurgiões-dentistas da SMS/Goiânia como
preceptores. Elas são realizadas pelas disciplinas Estágio em Odontologia Coletiva I,
Estágio em Odontologia Coletiva II e Estágio em Odontologia Coletiva IV.
A disciplina de Estágio em Odontologia Coletiva I ocorre no sétimo período do
curso de Odontologia e a disciplina de Estágio em Odontologia Coletiva II ocorre no
oitavo período. A disciplina de Estágio em Odontologia Coletiva II complementa as
atividades planejadas na disciplina de Estágio em Odontologia Coletiva I. Assim, o
ambiente de estágio, os professores orientadores e os preceptores que atuam em
ambas as disciplinas geralmente são os mesmos. Para esses estágios há,
comumente, a participação de doze preceptores.
Em ambas as disciplinas, as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos
acontecem nas Unidades de Atenção Básica à Estratégia Saúde da Família
(UABESF), nos locais designados pela SMS/Goiânia. Esses locais são sugeridos,
em geral, pelos cirurgiões-dentistas distritais e de comum acordo com os docentes e
2

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás (CEPEC) Resolução 1008/2011: Fixa o Currículo Pleno do Curso de Graduação em Odontologia, para os
alunos ingressos a partir do ano letivo de 2006 e dá outras providências.
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a coordenação da disciplina. A atuação junto à ESF de Goiânia ocorre desde 2004,
coincidindo com a implantação da equipe de saúde bucal na ESF (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS, 2013).
Estágio em Odontologia Coletiva I e II são disciplinas semestrais e são
compostas cada uma por 32 horas de parte teórica e 32 horas de parte prática,
totalizando 64 horas (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2011).
O Estágio em Odontologia Coletiva I tem como objetivo principal “[a]nalisar a
saúde geral e bucal como um processo, com ênfase nos determinantes sociais e
planejar a sua atuação junto a grupos populacionais” (UNIVERSIDADE FEDERAL
DE GOIÁS, 2011).
O Estágio em Odontologia Coletiva II busca, prioritariamente, “[a]nalisar a
saúde geral e bucal como um processo, com ênfase nos determinantes sociais e
atuar junto a grupos populacionais propondo soluções para mudança de uma
determinada realidade” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2011).
Segundo o Guia de Estágio em Odontologia Coletiva I, para a realização das
atividades das disciplinas de Estágio em Odontologia Coletiva I e II, os alunos são
divididos em grupos de cinco a seis componentes para desenvolverem as atividades
nos locais designados. Cada grupo é acompanhado por um preceptor e possui um
professor orientador responsável (NUNES et al., 2013).
A disciplina Estágio em Odontologia Coletiva IV, da FO/UFG, ocorre no
décimo período do curso de Odontologia e as atividades acontecem em UABESF da
SMS/Goiânia, seja nos Centros de Saúde, seja nos Centros de Atenção Integral à
Saúde (CAIS), seja nos locais também designados pela SMS/Goiânia e de comum
acordo com a coordenação da disciplina (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS,
2011).
O Estágio em Odontologia Coletiva IV é também uma disciplina semestral,
composta por dezesseis horas de parte teórica e 48 horas de parte prática,
totalizando 64 horas (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2011).
O plano da disciplina do Estágio em Odontologia Coletiva IV discorre sobre o
objetivo geral da disciplina, que é “[d]esenvolver habilidades e competências de
atenção à saúde, gestão e gerência de serviços de saúde” (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS, 2012, p. 2).
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Para a realização das atividades da disciplina Estágio em Odontologia
Coletiva IV, os alunos são divididos em cinco subturmas, com doze alunos para cada
professor orientador, devendo acompanhar a análise dos processos de atenção,
gestão e gerenciamento em unidades de saúde. Essas subturmas são distribuídas
em duplas para as atividades clínicas, as quais são acompanhadas por preceptores
cirurgiões-dentistas nas unidades de saúde (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS,
2012).
Todas as atividades dos estudantes desenvolvidas nessas disciplinas são
realizadas sob orientação e supervisão do corpo docente do Estágio em Odontologia
Coletiva I, II e IV e sob a preceptoria dos cirurgiões-dentistas da SMS/Goiânia das
unidades de saúde nas quais os estágios se desenvolvem (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS, 2011).
Sobre a avaliação do Estágio em Odontologia Coletiva I e II, as atividades
práticas realizadas por meio da preceptoria são avaliadas pelo preceptor e pelo
professor orientador e ocorrem ao final de todas as atividades práticas, através de
relatórios semanais e da ficha de avaliação socioafetiva. Também há a avaliação da
parte teórica, feita pela avaliação do projeto escrito e da apresentação do projeto na
FO/UFG e na UABESF. Essas duas últimas avaliações são feitas exclusivamente
pelo professor orientador; todas as demais têm a participação do preceptor (NUNES
et al., 2013).
O relatório semanal, realizado em um diário de campo, inclui, como critérios a
serem relatados, as atividades realizadas, a população beneficiada/participante, os
recursos utilizados, as dificuldades encontradas e as soluções propostas, a
avaliação do processo e a autoavaliação, além das percepções do grupo de
estagiários (NUNES et al., 2013).
A ficha de avaliação socioafetiva considera os seguintes critérios a serem
avaliados:

pontualidade;

assiduidade;

responsabilidade

com

as

atividades

planejadas; motivação com as atividades propostas; iniciativa para a condução das
atividades planejadas, interesse e curiosidade pela participação na atividade;
compromisso com trabalho e equipe; conhecimento sobre o conteúdo da disciplina;
familiarização com o conteúdo do manual da disciplina; capacidade de relacionar a
teoria com a prática; relacionamento com colegas e equipe, autonomia na realização
das tarefas; conhecimento sobre as atividades planejadas; percepção da realidade
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em que atua; planejamento das atividades; execução das atividades; competência
para execução do trabalho (NUNES et al., 2013).
Sobre a avaliação da disciplina Estágio em Odontologia Coletiva IV, há um
relatório sobre aspectos gerenciais que o aluno deve preencher. Para direcionar a
execução desse relatório há um roteiro com perguntas norteadoras sobre três
aspectos: técnico, administrativo e político-estratégico, disponibilizado pela disciplina
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2012).
Somado ao relatório utiliza-se, também, para a avaliação da disciplina, o
memorial do estudante, que inclui a descrição do aluno (identificação pessoal, sua
história, suas habilidades, disciplinas que mais teve dificuldades e as que mais
gostou, atividades importantes durante o período de graduação, expectativas para
este período final de graduação e para os primeiros anos de vida profissional), a
descrição das atividades realizadas durante essa disciplina e dos principais
aprendizados que teve durante a disciplina, incluindo exemplos de aprendizados de
natureza cognitiva (conhecimentos), atitudinal (atitudes e valores) e procedimental
(novas maneiras de fazer) (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2012).
Há também a avaliação do preceptor e a autoavaliação realizada pelo aluno
que, de modo objetivo, se atribui uma nota de 0,0 a 10,0, justificada sobre os
seguintes aspectos:
assiduidade e pontualidade, apresentação pessoal, relacionamento
interpessoal, envolvimento com a equipe de trabalho, busca de soluções
para os problemas, comunicação com equipe de trabalho e pacientes,
contribuição para facilitar o trabalho dos demais membros da equipe,
criação de clima de respeito e harmonia, capacidade de crítica e interesse
em contribuir para a melhoria das atividades desenvolvidas, contribuição
para o desenvolvimento adequado das ações e outros que julgar
pertinentes. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2012, p. 8)

3.2.4.2 PET-Saúde na FO/UFG

Na FO/UFG há a possibilidade de o estudante participar do programa PETSaúde, para o qual podem concorrer os alunos matriculados do quarto ao oitavo
período.
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A participação do estudante em um grupo PET-Saúde dar-se-á a partir da
aprovação em processo de seleção, conduzido sob a responsabilidade da IES
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2009).
O estágio no PET-Saúde é desenvolvido como atividade opcional, acrescida à
carga horária regular e obrigatória, e possui algumas bolsas de estudos para alguns
alunos selecionados, sendo aceitos alunos voluntários. Também há remuneração
para o profissional do serviço de saúde (preceptor) e para o professor da instituição
de ensino (tutor).
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4. METODOLOGIA

4.1 TIPO DE ESTUDO

Foi realizada uma pesquisa qualitativa exploratória por meio da técnica do
grupo focal.
Na pesquisa qualitativa o pesquisador levanta opiniões, crenças, significados
e atitudes dos participantes (VIEIRA, 2009). Dessa forma, torna-se possível
compreender determinada realidade a partir do ponto de vista do outro. Nessas
situações a mensuração, foco da pesquisa quantitativa, não seria suficiente
(MALHEIROS, 2011).
O grupo focal é pesquisa qualitativa por excelência (VIEIRA, 2009). Pode ser
definido como um conjunto de pessoas pré-selecionadas que, reunidas, discutem
determinado tema – objeto de pesquisa –, por meio da experiência pessoal dos
participantes (GATTI, 2005, p. 11):
Os trabalhos de grupos focais permitem compreender processos de
construção da realidade por determinados grupos sociais, compreender
práticas cotidianas, as ações e reações a fatos e eventos, comportamentos,
atitudes, constituindo-se uma técnica importante para o conhecimento das
percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, preconceito, linguagens e
simbologias prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que
partilham alguns traços em comum, relevante para o estudo do problema
visado.

Essa técnica também está sendo reconhecida como uma ferramenta de
pesquisa na área da saúde (MORETTI et al., 2010). Dentre várias possibilidades,
pode ser usada para rever atitudes perante determinada política de saúde e novas
práticas e, no especial campo da pedagogia da Odontologia, abordar temas como
ensino, aprendizagem e avaliação no contexto de cursos e de educação clínica
(EDMUNDS; BROWN, 2012).
O grupo focal permite o desenvolvimento de teorização exploratória, indo
além da verificação e do teste de hipótese prévia. Apesar de ser usada das duas
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formas, a primeira permite que as informações emergidas superem, e muito, as
ideias iniciais, permitindo novo entendimento e inferências novas relacionadas ao
tema em discussão (GATTI, 2005).

4.2 POPULAÇÃO E LOCAL DE ESTUDO

Participaram da pesquisa os cirurgiões-dentistas da SMS/Goiânia que são
preceptores através do PET-Saúde e/ou dos estágios institucionais firmados pelo
Convênio nº 043/2006 entre a FO/UFG e a SMS/Goiânia.

4.2.1 Obtenção e Organização dos Dados Relativos à População de Estudo

Os

dados

dos

cirurgiões-dentistas

preceptores

foram

obtidos

pela

pesquisadora junto às coordenações das disciplinas de Estágio em Odontologia
Coletiva da FO/UFG e às coordenações do Pró-Saúde na Universidade Federal de
Goiás (UFG) e na SMS/Goiânia.
Para a organização dos dados relativos aos cirurgiões-dentistas preceptores
foi confeccionada uma tabela no programa Microsoft Office Excel 2007, para cada
grupo focal, contendo os seguintes dados: nome do cirurgião-dentista preceptor;
lotação do cirurgião-dentista (Distrito Sanitário e unidade de saúde), período de
atuação profissional (matutino, vespertino ou integral) e dados para contato (e-mail,
telefone fixo do local de lotação e telefone celular pessoal).
Os cirurgiões-dentistas preceptores foram distribuídos em três grupos focais
assim compostos: grupo focal 1 – composto por cirurgiões-dentistas que atuam na
atenção básica, especificamente na ESF, e são preceptores das disciplinas Estágio
em Odontologia Coletiva I e Estágio em Odontologia Coletiva II da FO/UFG e que
estavam em exercício de preceptoria no ano de 2012; grupo focal 2 – composto por
cirurgiões-dentistas preceptores da clínica de atenção básica da disciplina de
Estágio em Odontologia Coletiva IV da FO/UFG que estavam em exercício de
preceptoria em 2011; e grupo focal 3 – composto por cirurgiões-dentistas atuantes
em 2011/2012 e 2013/2014 no PET-Saúde da UFG, conforme a Figura 1.
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Figura 1. Distribuição e composição dos grupos focais da pesquisa com preceptores.
Fonte: Elaborado pela autora.

A composição do grupo focal é idealmente determinada pela proposta da
pesquisa (GATTI, 2005; EDMUNDS; BROWN, 2012), podendo ser homogêneo e
heterogêneo em relação aos participantes e sua relação com a proposta da
pesquisa (EDMUNDS; BROWN, 2012).
Para a formação de cada grupo focal foi considerada a homogeneidade
intragrupo, que é, segundo Gatti (2005), os participantes terem entre eles alguma
característica em comum, de acordo com o interesse do estudo, sendo esta
característica, neste estudo, o ‘tipo de trabalho’ (preceptor, cirurgião-dentista e
servidor da SMS/Goiânia).
Há também a possibilidade de que a variação entre os participantes seja
importante para a pesquisa. Isso é possível quando se trabalha como mais de um
grupo focal e se trata da heterogeneidade intergrupos (GATTI, 2005).
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A heterogeneidade intergrupos nesta pesquisa ocorreu da seguinte forma:
preceptores de estágios obrigatórios de disciplinas de formatos diferentes EOC I e
ECO II – grupo focal 1, com atuação na ESF; EOC IV – grupo focal 2, com atuação
em atividades clínicas da Atenção Básica (ambulatório e emergência odontológica);
e preceptores de estágio não obrigatório PET-Saúde – grupo focal 3.
Apesar de a heterogeneidade intergrupos ser incentivada, a heterogeneidade
intragrupo pode dificultar as interações dos participantes devido a fatores como
entendimentos, valores, vivências de situações muito diferentes, o que pode gerar
inibições (GATTI, 2005).
As Unidades de Atenção Básica do município de Goiânia que participam do
PET-Saúde e da preceptoria em disciplinas incluem as UABESF3, Centros de Saúde
e CAIS4, distribuídos nos Distritos Sanitários, de acordo com o Quadro 1.

Quadro 1: Unidades de Atenção Básica do município de Goiânia que
participam do PET-Saúde e da preceptoria nas disciplinas Estágio em
Odontologia Coletiva I, II e IV da FO/UFG.
DISTRITOS
SANITÁRIOS

TIPO DA UNIDADE DE
SAÚDE

Campinas-Centro

UABESF

UABESF
Leste
Centro de Saúde
CAIS
UABESF
Norte
Centro de Saúde
CAIS

LOCAL DA UNIDADE DE
SAÚDE
Setor Criméia Oeste
Setor Leste Universitário
Jardim Dom Fernando II
Jardim das Aroeiras
Jardim Mariliza
Parque Atheneu
Recanto das Minas Gerais
Setor Santo Hilário
Conjunto Aruanã III
Chácara do Governador
Jardim Novo Mundo
Conjunto Cachoeira Dourada
Jardim São Judas Tadeu
Residencial Vale dos Sonhos
Vila Negrão de Lima
Vila Clemente
Vila Maria Dilce
Jardim Guanabara III

Fonte: Elaborado pela autora.

3

Unidade de Atenção Básica à Estratégia Saúde da Família (UABESF) é atualmente denominada
Centro de Saúde da Família. As demais Unidades de Atenção Básica, na qual não há a presença da
equipe da ESF, são denominadas Centro de Saúde.
4
Unidade de atendimento ambulatórial. Há também atendimento de urgência e de emergência
médica e odontológica nessa unidade.
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4.2.2 Critérios de Inclusão

Foram incluídos os cirurgiões-dentistas da SMS/Goiânia que atuaram ou
atuam na atenção básica como preceptores do PET-Saúde e das disciplinas EOC I,
EOC II e EOC IV da FO/UFG.
Foi definido o número máximo de oito participantes para cada grupo focal.
Edmunds e Brown (2012) propõem que o grupo deve ser composto idealmente por
quatro a oito participantes. Neste estudo, o fator limitante do número de participantes
por grupo focal foi a quantidade de microfones disponíveis para gravação em áudio.
O ano de atuação do preceptor para participar do estudo foi definido por
grupo, de acordo com os períodos de atividades. Os participantes do grupo focal 1
foram incluídos em função de seu último período de atividades, ano 2012. A opção
pelo ano de 2011 para a inclusão dos participantes do grupo focal 2 deve-se ao fato
de que no ano de 2012, no momento da pesquisa, não havia ainda atuação desses
preceptores em função da greve de professores e funcionários da Universidade
Federal de Goiás, que ocorreu no período de junho 2012 a setembro de 2012. No
grupo focal 3 foram incluídos os preceptores dos interstícios 2011/2012 e 2013/2014
devido ao pequeno número de preceptores para composição do grupo focal.

4.2.3 Critérios de Exclusão

Foram utilizados como critérios de exclusão os cirurgiões-dentistas que
estavam afastados do exercício de suas atividades no período da coleta de dados
por licença-maternidade, licença por atestado médico, licença por interesse
particular, férias, à disposição para outros órgãos ou outro motivo.
Essas informações foram disponibilizadas pelos coordenadores de disciplinas
e do PET-Saúde. Entretanto, para confirmação, foi realizado contato telefônico com
os cirurgiões-dentistas.
Foram excluídos também os preceptores PET-saúde gestores, por não
atuarem diretamente na atenção básica, locus de atuação dos cirurgiões-dentistas
desta pesquisa, inclusive para evitar viés, já que estes poderiam inibir a fala de
outros preceptores que atuam diretamente na atenção à saúde.
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4.2.4 Formação dos Grupos Focais

Os preceptores das disciplinas Estágio em Odontologia Coletiva I e Estágio
em Odontologia Coletiva II eram doze cirurgiões-dentistas. Houve uma exclusão pelo
critério ‘estar de férias’ e três por também ‘comporem o grupo PET-Saúde’. Assim,
para compor o grupo focal 1 foram convidados oito cirurgiões-dentistas preceptores
e nenhum se recusou a participar..
O grupo focal 1, inicialmente composto por oito indivíduos, teve que ser
reagendado por problemas técnicos (falta de energia na FO/UFG), que acabaram
por impossibilitar sua realização. No reagendamento, sugerido pelos presentes, dois
preceptores, que haviam comparecido inicialmente, não puderam participar por
‘estarem de férias’ e dois por ‘exercerem outra atividade profissional fora da
SMS/Goiânia’ no período de realização do grupo focal. Assim, ao final, na data
reagendada, participaram desse grupo focal quatro cirurgiões-dentistas.
Os preceptores da disciplina Estágio em Odontologia Coletiva IV eram oito
cirurgiões-dentistas.

Houve

uma

exclusão

pelo

critério

‘estar

de

licença-

maternidade’. Portanto, para compor o grupo focal 2 foram convidados sete
preceptores. Dentre estes, um se recusou a participar por ‘exercer outra atividade
profissional fora da SMS/Goiânia’ no período da realização do grupo focal. No dia da
realização

do

grupo

focal,

dois

profissionais

não

compareceram.

Assim,

compuseram o grupo focal 2 quatro cirurgiões-dentistas preceptores.
Os preceptores do PET-Saúde eram, no total, dez cirurgiões-dentistas. Houve
uma exclusão pelo critério ‘estar de licença médica’. Desse modo, foram convidados
para compor o grupo focal 3 nove preceptores. Dentre eles, um se recusou a
participar pelo motivo de ‘exercer outra atividade profissional fora da SMS/Goiânia’
no período da realização do grupo focal; dois se recusaram por não terem horário
disponível, por ‘estarem em atividades profissionais a serem exercidas dentro da
própria

SMS/Goiânia’,

e

dois

por

motivos

pessoais

(consulta

médica/acompanhamento médico). Foram confirmados quatro participantes. No dia
da realização do grupo focal houve duas faltas. Assim, participaram do grupo dois
cirurgiões-dentistas preceptores. Embora tenha sido realizado o grupo focal, este foi
posteriormente excluído, uma vez que o número de participantes não contemplou o
mínimo de participantes para sua realização, segundo a literatura. De acordo com
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Edmunds e Brown (2012), o grupo deve ser composto usualmente por quatro a oito
participantes.
Foi realizado outro grupo focal 3, incluindo os preceptores PET-Saúde
2011/2012 e 2013/2014. Todos os preceptores PET-Saúde do interstício 2011/2012
foram novamente convidados, exceto os dois que participaram do grupo anterior,
totalizando oito cirurgiões-dentistas. Um preceptor continuava de licença médica e
uma cirurgiã-dentista estava de licença-maternidade. Um se recusou a participar por
‘exercer outra atividade profissional fora da SMS/Goiânia’ no período da realização
do grupo focal; dois se recusaram por não terem disponibilidade de horário, por
‘estarem em atividades profissionais a serem exercidas dentro da própria
SMS/Goiânia’. Apenas três confirmaram presença.
Os preceptores PET-Saúde do interstício 2013/2014 foram incluídos nesse
novo grupo, uma vez que à época da realização do primeiro grupo ainda não tinham
sido selecionados para a preceptoria PET-Saúde, totalizando nove cirurgiõesdentistas, dos quais foram excluídos três preceptores porque haviam participado de
grupos focais anteriores (Grupo pré-teste, Grupo 1 ou Grupo 2) e dois por serem
preceptores a nível distrital. Quatro preceptores foram convidados e confirmaram
presença. Dessa forma, dos sete cirurgiões-dentistas confirmados para o grupo 3
participaram cinco, uma vez que no dia houve a falta de dois preceptores.

4.2.5 Pré-teste

O estudo piloto (pré-teste) foi realizado buscando testar a qualidade do
Roteiro do Grupo Focal (Apêndice E), a facilidade de entendimento das questões do
Questionário autoaplicável Perfil dos Preceptores (Apêndice D), além de aferir o uso
dos equipamentos para o registro de áudio e calibrar a função de cada um na equipe
de realização do grupo focal.
O grupo focal pré-teste foi composto por cirurgiões-dentistas que atuaram em
anos anteriores (2009/2010/2011) na ESF e foram preceptores das disciplinas EOC I
e EOC II da FO/UFG, e que não estavam no exercício da preceptoria atualmente.
O grupo focal pré-teste, de acordo com o levantamento, tinha inicialmente
quatorze cirurgiões-dentistas preceptores. Houve exclusão de seis preceptores,
cinco pelo critério de estarem atuando no momento como preceptores, seja no PETMetodologia
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Saúde, seja nas disciplinas de estágios, e uma por estar de licença-maternidade.
Assim, foram convidados oito preceptores. Dentre os preceptores convidados, dois
se recusaram a participar, sendo um por exercer atividade profissional fora da
SMS/Goiânia no período da realização do grupo focal e o outro por exercer atividade
profissional na SMS/Goiânia no período da realização do grupo focal, totalizando
seis participantes nesse grupo.
Após a realização do grupo pré-teste, foram realizadas as adequações
necessárias de inclusão, alteração ou exclusão.

4.2.5.1 Adequações após a realização do pré-teste

Quadro 2. Adequações realizadas no roteiro de pesquisa após a realização do
pré-teste.
MUDANÇAS
Título

Objetivos
específicos

Questionário
autoaplicável
Perfil dos
Preceptores
(Apêndice D)

ANTES DO PRÉ-TESTE
- A preceptoria em saúde bucal na
atenção básica no município de
Goiânia.
- Identificar os conhecimentos dos
preceptores sobre ensino na
preceptoria;
- Analisar as práticas de ensino
utilizadas pelos preceptores.
- Identificar a participação da
SMS/Goiânia
e
FO/UFG
na
capacitação dos cirurgiões-dentistas
preceptores.
- Conhecer a produção no ensino e
serviço advinda da parceria ensinoserviço.
- Tempo de contagem de atividade
como preceptor em ano,

APÓS O PRÉ-TESTE
- A preceptoria em saúde bucal na
atenção básica no município de
Goiânia na perspectiva do preceptor.
- Identificar os conhecimentos e
práticas de ensino na preceptoria.

- Identificar ações de capacitação
para o exercício da preceptoria.

- Investigar as mudanças no
ambiente do trabalho e na formação
do acadêmico e do preceptor.
- Tempo de contagem de atividade
como preceptor em semestre.

- Percepção de preceptoria.

Roteiro do
grupo focal
(Apêndice E)

- Percepção de preceptoria e
preceptor.
- Conhecimentos sobre metodologia - Conhecimentos sobre metodologia
de ensino.
de ensino e metodologia de
avaliação.
-Importância da preceptoria para a - Mudanças proporcionadas pela
formação profissional.
preceptoria
para
a
formação
profissional do acadêmico e do
preceptor.
- Importância da preceptoria para o - Mudanças proporcionadas pela
ambiente de trabalho.
preceptoria para o ambiente de
trabalho.
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[Continuação do Quadro 2]
INCLUSÕES
Questionário
autoaplicável
Perfil dos
Preceptores
(Apêndice D)
Roteiro do
grupo focal
(Apêndice E)
EXCLUSÕES
Objetivo
específico
Roteiro do
grupo focal
(Apêndice E)

APÓS PRÉ-TESTE
- Você é (foi) preceptor (a) de qual programa? (PET-Saúde, disciplina de
Estágio em Odontologia Coletiva I e II, disciplina de Estágio em
Odontologia Coletiva IV)?
- Você atua (atuou) como preceptor em qual Unidade Básica de Saúde?
(Estratégia de Saúde na Família, Centro de Saúde e CAIS)?
- Reconhecimento das práticas de ensino utilizadas.

APÓS PRÉ-TESTE
- Conhecer as perspectivas dos preceptores sobre a preceptoria na
Odontologia.
- Motivação para o exercício da preceptoria.

Fonte: Elaborado pela autora.

O tempo de contagem de atividade como preceptor foi mudado de ano para
semestre. Justifica-se, visto que os estágios são semestrais e há a possibilidade de
ter preceptores com apenas um semestre de atividade, o que poderia causar dúvida
durante o preenchimento desse item do questionário autoaplicável Perfil dos
Preceptores (Apêndice D).

4.3 ASPECTOS ÉTICO-LEGAIS

O projeto de pesquisa foi encaminhado, inicialmente, ao Departamento de
Gestão do Trabalho e Educação (DGTE) – Setor de Ensino e Pesquisa da
SMS/Goiânia (Apêndice A) –, juntamente com o Currículo Lattes da pesquisadora e
da orientadora para a obtenção da declaração de anuência da SMS/Goiânia (Anexo
A), que autorizou a execução da pesquisa, desde que esta atendesse ao dispositivo
da Resolução 196/1996 do CNS.
Após a autorização da SMS/Goiânia, o projeto e a carta de anuência emitida
pelo órgão da Prefeitura Municipal de Goiânia foram submetidos à apreciação pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Materno Infantil (CEP/HMI) –
Goiânia/Goiás, o qual emitiu parecer favorável via Carta de Aprovação - CA nº
11/2012 CEP/HMI (Anexo B).
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Após o parecer favorável do CEP/HMI, foi emitido pelo DGTE o
Encaminhamento de Pesquisa (Anexo C), documento que trata da permissão para
coleta de dados nas unidades de saúde que realizam as atividades de preceptoria
no município de Goiânia. Também foi emitido o “Encaminhamento de Pesquisa para
os Distritos Sanitários” (Anexo D), respectivo às unidades de saúde nas quais
estavam lotados os cirurgiões-dentistas convidados a participar da pesquisa. Foi
emitido também o “Encaminhamento de Pesquisa à Coordenação de Saúde Bucal”
(Anexo E) para a coleta dos dados dos preceptores. Esses encaminhamentos foram
individualizados para cada unidade de saúde, para cada Distrito Sanitário e para a
Coordenação de Saúde Bucal.
O projeto também foi encaminhado para aprovação nas instâncias da
FO/UFG, tendo sido aprovado (Anexo F).

4.4 COLETA DE DADOS

4.4.1 Aspectos Técnicos da Coleta de Dados

4.4.1.1 Contatos para a realização do grupo focal

Com a amostra definida, foi iniciado o agendamento prévio com os cirurgiõesdentistas coordenadores distritais dos Distritos Sanitários Leste, Norte e CampinasCentro para a entrega do documento original de encaminhamento de pesquisa
emitido pelo DGTE (Anexo C e Anexo D), e, também, para informá-los sobre a
pesquisa, seus objetivos e a metodologia a ser utilizada, além de solicitar a liberação
dos profissionais para a participação do grupo focal.
Para auxiliá-los no controle administrativo interno dos Distritos Sanitários, foi
entregue relação impressa em forma de tabela no Microsoft Word 2007, contendo o
nome do preceptor e a unidade de sua lotação de acordo com o agendamento (data
e horário). A pedido dos cirurgiões-dentistas distritais, foi elaborada uma declaração
de participação para cada cirurgião-dentista que comparecesse ao grupo focal,
visando justificar sua ausência no serviço (Apêndice B).
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Com a ciência dos cirurgiões-dentistas coordenadores distritais, iniciou-se a
etapa de convite individual a cada cirurgião-dentista preceptor.
De acordo com Gatti (2005), a melhor forma para a inserção do participante
no grupo focal é por convite e adesão voluntária.
Esse convite foi realizado em horário comercial (das 8h às 12h e das 14h às
18h), preferencialmente via ligação ao telefone fixo das unidades de lotação dos
cirurgiões-dentistas. Após duas tentativas frustradas de contato na unidade de
lotação do preceptor, a pesquisadora realizava contato por telefone celular pessoal
do profissional. Durante esse primeiro contato com o preceptor, a pesquisadora se
apresentava informando nome, formação, a que programa de Mestrado estava
vinculada e o nome de sua professora-orientadora. Posteriormente, apresentava o
projeto de pesquisa por meio de seus dados: título do projeto, objetivo principal,
metodologia a ser utilizada e aspectos éticos e legais da pesquisa, e, em seguida,
convidava o preceptor a participar.
Caso o cirurgião-dentista preceptor aceitasse participar, a pesquisadora
orientava sobre dia, horário e local que realizaria a coleta de dados e confirmava
dados de contato como telefones (celulares e fixos) e e-mail para posteriores
comunicações. Caso o cirurgião-dentista preceptor não aceitasse, se solicitava que
este apontasse o motivo da recusa, que era registrado. Dessa forma, foram
excluídos, nesse momento, apenas os preceptores que se recusaram a participar da
pesquisa, ou seja, aqueles que não tiveram disponibilidade pelo motivo que fosse,
seja por exercerem outra atividade profissional fora da SMS/Goiânia no período da
realização do grupo focal, seja por não ter disponibilidade de horário por estar em
atividades profissionais a serem exercidas na própria SMS/Goiânia, ou outro motivo.
Dois dias antes do encontro de cada grupo focal foi enviado um lembrete por
e-mail para cada preceptor que havia aceitado participar, com o objetivo de lembrálos do compromisso, do dia, do horário e do local, com a seguinte mensagem: “Caro
colega cirurgião-dentista, desde já agradeço sua atenção e sua disponibilidade em
participar da pesquisa "Preceptoria em saúde bucal na atenção básica no município
de Goiânia sob a perspectiva do preceptor". Nosso encontro será no (dia) de (mês) (dia da semana), às ___h. Local: Sala de Reunião (terceiro andar) da Faculdade de
Odontologia, Universidade Federal de Goiás localizada na Primeira Avenida s/
número Praça Universitária. Obs.: A sala de reunião é no terceiro andar, próximo ao
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colegiado de curso e diretoria da Faculdade de Odontologia (no corredor do antigo
Centro Acadêmico de Odontologia). Encontramo-nos em breve! Obrigada”.
Após a atividade de coleta de dados de cada grupo focal, foi enviado e-mail
para cada participante agradecendo a participação na pesquisa com a seguinte
mensagem: “Caro colega cirurgião-dentista, gostaria de, mais uma vez, agradecer a
disponibilidade, a atenção e o carinho de cada um de vocês ao participarem da
pesquisa "Preceptoria em saúde bucal na atenção básica no município de Goiânia
sob a perspectiva do preceptor". Foi enriquecedor! Obrigada”.

4.4.1.2 Ambiente para realização do grupo focal

O local para a realização da técnica do grupo focal pode ser diverso.
Entretanto, deve ser agradável, confortável para os participantes (MICHAEL, 2009) e
também favorecer a interação entre eles, propiciando as discussões. Isso pode ser
proporcionado pela disposição dos participantes, no local escolhido, em cadeiras
avulsas ou em volta de uma mesa na forma de “U”, oval, redonda (GATTI, 2005;
MICHAEL, 2009) Tal disposição também facilita as diferentes formas de registro,
permitindo uma melhor adequação para se realizar anotações e gravações em
áudio.
A sala de reunião da FO/UFG, utilizada nesta pesquisa, localizada no terceiro
andar do prédio dessa instituição , é ampla, arejada e clara. Possui uma mesa
grande e retangular de pedra e madeira, cadeiras confortáveis e ar condicionado
(Figura 2). O ambiente escolhido favoreceu o conforto necessário e permitiu a
interação entre todos os participantes.
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Figura 2. Sala de reunião da FO/UFG. Disposição dos equipamentos de som e dos
participantes do grupo focal (correspondentes aos microfones de lapela).
Fonte: Foto da autora.

4.4.1.3 Datas e horários para realização do grupo focal

Os dias escolhidos para a realização do grupo focal foram determinados pela
disponibilidade de agendamento da sala de reunião e pela disponibilidade de
horários dos dois alunos de graduação envolvidos no projeto como observador e
operador da mesa de som. Também foi considerado, a pedido das coordenadoras
distritais, que a coleta de dados fosse realizada no mês em que já não estivessem
ocorrendo as atividades do Programa Saúde na Escola (PSE), mais precisamente o
mês de outubro de 2012.
Os horários para os grupos focais foram determinados considerando-se,
também, o horário de trabalho dos cirurgiões-dentistas – matutino, vespertino ou
integral. Assim, o horário de cada grupo focal foi escolhido considerando o horário
de trabalho da maioria dos participantes daquele grupo. Essa estratégia objetivou
facilitar a participação máxima dos profissionais.
O grupo pré-teste foi realizado no dia 15 de outubro de 2012, no período
matutino (08h35 às 11h05); o grupo focal 1 ocorreu no dia 19 de novembro de 2012,
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no período matutino (08h21 às 10h50); o grupo focal 2 no dia 09 de novembro de
2012, no período vespertino (14h30 às 16h05); o grupo focal 3 aconteceu no dia 06
de novembro de 2012, também no período vespertino (14h40 às 16h15). Entretanto,
devido à exclusão desse último grupo devido a seu pequeno número de
participantes, outro grupo focal 3 foi realizado posteriormente, no dia 14 de março de
2013, no período vespertino (14h às 15h54).
O grupo focal 1 teve sua data reagendada de 05 de novembro de 2012 para
19 de novembro, mantendo o período matutino, em função de queda de energia na
FO/UFG, inviabilizando sua execução em função da falta do equipamento de
gravação. Nesse dia, a discussão não ocorreu e os participantes sugeriram uma
nova data e período. Os coordenadores distritais foram avisados do ocorrido e a eles
foi solicitada nova data e período.

4.4.1.4 Equipe para a realização do grupo focal

Pode ser útil ter dois líderes conhecidos como facilitadores ou moderadores
por grupo de discussão, porque um poderá desenvolver a atividade de conduzir a
discussão, para que não se distanciem do foco da discussão, enquanto o outro
observa e toma notas (EDMUNDS; BROWN, 2012).
O moderador deve propor as questões a serem discutidas aos participantes,
entretanto, não deve impor suas ideias, deve ser neutro. Seu papel é encorajar os
participantes a expressarem livremente seus sentimentos, opiniões e pareceres
sobre a questão, deixando-os à vontade, já que as manifestações espontâneas e a
comunicação entre eles são valorizadas. Outra função é direcionar a discussão
mantendo-a focalizada, fazendo resumos e retomando o assunto caso haja desvios
(VIEIRA, 2009).
Também pode ser útil a presença de um observador durante a realização do
grupo focal, cuja função será captar as informações não verbais expressas pelos
participantes e, ao final, ajudar o moderador a analisar os possíveis vieses
ocasionados por problemas em sua forma de coordenar a sessão (GATTI, 2005).
Para a execução dos grupos focais participaram os seguintes componentes:
moderadora (pesquisadora), observador (acadêmico de Odontologia 1) e operador
de som (acadêmico de Odontologia 2). A função deste último componente da equipe
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foi realizar o manuseio dos equipamentos e softwares responsáveis pela captação
das falas e por seu registro em computador.

4.4.1.5 Coleta de dados propriamente dita

No dia da coleta de dados foi oferecido um lanche aos participantes nos trinta
minutos iniciais de cada atividade, a fim de socializá-los e aguardar a chegada de
todos. O tempo de tolerância foi de trinta minutos, a contar do horário agendado.
Dez minutos antes de findar o período de tolerância foram feitas ligações telefônicas
para o telefone celular pessoal dos cirurgiões-dentistas ainda ausentes, confirmando
a presença ou não na atividade.
Após esses trinta minutos de tolerância e antes do início da discussão, foi
realizada a apresentação de cada membro da equipe, explicando a função de cada
um no grupo focal.
Após a entrega do TCLE (Apêndice C) em duas vias para cada participante,
procedeu-se à leitura deste e, em seguida, se disponibilizou um tempo para
perguntas, esclarecimentos e assinatura. Em seguida, foi recolhida uma via do TCLE
assinado pelo cirurgião-dentista, que, dessa forma, expressava seu consentimento
em participar da pesquisa.
Após a assinatura do TCLE, foi distribuído o questionário autoaplicável Perfil
do Preceptor (Apêndice D), oferecendo um tempo máximo de cinco minutos para
seu preenchimento e posterior recolhimento. O questionário incluía questões sobre
idade (em anos) e sexo do cirurgião-dentista preceptor, tempo de graduado (em
anos), pós-graduação em qual nível (especialização, mestrado, doutorado) e em
qual área, tempo de serviço na SMS/ Goiânia (em anos), tempo de atuação como
preceptor (em semestre), programa de preceptoria em que estava inserido (PETSaúde ou estágio curricular nas disciplinas Estágio em Odontologia Coletiva I,
Estágio em Odontologia Coletiva II ou Estágio em Odontologia Coletiva IV) e em
qual unidade desenvolvia a atividade de preceptoria (Unidades de Atenção Básica à
Estratégia Saúde da Família, Centro de Saúde, CAIS).
A gravação (áudio) do grupo focal ocorreu após a assinatura do TCLE e
preenchimento do questionário sobre o perfil do preceptor, tendo sido a atividade
desenvolvida a partir desse momento.
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Para as discussões é interessante a elaboração prévia de um roteiro com
palavras-chaves (MICHAEL, 2009) e, durante a atividade de grupo focal, foi utilizado
um roteiro com temas norteadores, que serviu de guia para a condução dos grupos
focais.
De acordo com Gatti (2005), o roteiro deve ser feito considerando os objetivos
da pesquisa. A partir dessa orientação, o roteiro utilizado nesta pesquisa foi
elaborado pela pesquisadora e pela orientadora (Apêndice E), contendo aspectos
sobre percepção de preceptoria e preceptor; função do preceptor; inserção na
preceptoria;

conhecimentos

sobre

as

novas

DCN;

conhecimentos

sobre

metodologias de ensino e de avaliação; reconhecimento das práticas de ensino e de
avaliação utilizadas; capacitação para preceptoria; mudanças proporcionadas pela
preceptoria para a formação profissional do acadêmico e do preceptor; mudanças
proporcionadas pela preceptoria para o ambiente de trabalho; problemas
encontrados na preceptoria e sugestões de soluções.
O roteiro foi utilizado para nortear e motivar as discussões, de acordo com as
orientações de Gatti (2005), que considera a flexibilidade do roteiro, uma vez que
alguns tópicos podem não motivar os participantes, ao passo que outros podem
surgir durante a discussão por serem relevantes aos participantes e ao tema em
discussão.

4.4.1.6 Registro do grupo focal

A gravação dos grupos focais permite o registro detalhado da discussão, além
de permitir futuras oportunidades de rever os dados coletados (EDMUNDS;
BROWN, 2012). É preferível que se faça a gravação do grupo focal no formato áudio
(GATTI, 2005; EDMUNDS; BROWN, 2012).
O registro por gravação em áudio é necessário porque há técnicas de análise
de dados que apenas são possíveis se houver a transcrição literal da fala dos
entrevistados (MALHEIROS, 2011).
As atividades dos grupos focais desta pesquisa foram gravadas em arquivos
digitais em computador, tendo sido disponibilizados, para o registro das falas dos
pesquisados e do moderador, oito microfone de lapela (Figura 4), sendo um para
cada participante. Os microfones com saída P10 são conectados na entrada Line In
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da mesa de som WATTSOM modelo MXS-12II de doze canais (Figura 5), e, por
meio de um cabo RCA, conecta-se à saída out L e R (Left e Right) da mesa de som,
com o adaptador RCA/P02 conectado ao cabo RCA. Este, por sua vez, é conectado
ao computador portátil do pesquisador, com a função de captar e gravar o áudio dos
microfones.
No computador portátil – Notebook – HP Mini 2133 1.2 GHz, memória RAM
1GB e HD 160GB. Windows – foi instalado o programa Audacity 2.0, Software editor
de áudio, cuja função é captar os sons das falas produzidas durante o grupo focal e
criar no computador um arquivo com a extensão mp3 em um diretório previamente
estabelecido pelo pesquisador. Os arquivos de som foram gerados no formato mp3
(MPEG-1/2 Audio Layer 3), com taxa de bits (bitrate) de 128 kbps, taxa-padrão. Os
tamanhos dos arquivos de som gerados estão disponibilizados no quadro a seguir:

Quadro 3: Tempo de discussão e tamanho dos arquivos de áudio por grupo
focal
GRUPO FOCAL

DATA DE
REALIZAÇÃO

TEMPO TOTAL DE
DISCUSSÃO

Pré-teste

15/10/2012

02h e 23”

Grupo Focal 1
Grupo Focal 2
Grupo Focal 3 (excluído)
Grupo Focal 3

19/11/2012
09/11/2012
06/11/2012
14/03/2013

01h 32’ 57”
01h 15’ 49”
01h 31’ 07”
01h 56’ 06”

TAMANHO DO
ARQUIVO MB
(Megabyte)
Parte I 45,0 MB/
Parte II 65,1 MB *
85,1 MB
69,4 MB
53.4 MB
83,4 MB

* Arquivo dividido em dois, pois houve queda de energia durante a realização da discussão das 10h 8’
27” às 10h 9’ 57”, totalizando pausa de 1’30”.
Fonte: Dados da autora.

Como medida de segurança, os encontros também foram registrados em um
Gravador Digital Voice Recorder DVR-1080 SV POWERPACK com conector USB,
1080 horas máximas de gravação e recurso de gravação do iPhone 4, pois, na falta
de energia ou falha de algum dos equipamentos ou softwares, os riscos de perda
das informações seria minimizado.
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Figura 4. Microfone de lapela e crachá com o número de cada participante do grupo focal.
Fonte: Foto da autora.

Figura 5. Mesa de som, notebook e fone de ouvido utilizados para realizar a gravação do grupo focal.
Fonte: Foto da autora.
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De acordo com Gatti (2005), o registro escrito também é necessário e deve
ser realizado juntamente com a gravação em áudio para auxiliar na análise. Esse
registro pode ser realizado pelo moderador e/ou observador. O registro escrito deve
ser utilizado para evidenciar aspectos ou momentos importantes, falas significativas,
dispersões, distrações, cochichos, oposições.
Nesta pesquisa, durante a realização do grupo focal foi feito o registro escrito
por um observador e utilizada a observação aberta, não participante e não
sistemática.

4.4.1.7 Transcrição e análise dos dados

A transcrição é a transferência do registro do áudio para a escrita e deve ser
feita de forma integral, preferencialmente pelo pesquisador, pois isso aumenta sua
proximidade com os dados (MALHEIROS, 2011).
Para subsidiar a análise é necessária a transcrição das gravações de áudio.
Também é preciso que o pesquisador, além da transcrição, faça a escuta dos
registros da gravação muitas vezes, o que permite uma aproximação deste com os
dados coletados (GATTI, 2005).
A transcrição dos grupos focais foi inicialmente realizada pelos participantes
da pesquisa (pesquisadora e acadêmicos), entretanto, com o objetivo de reduzir o
tempo para a conclusão dessa etapa, foi contratada uma empresa especializada
nessa atividade. A transcrição de cada grupo focal, por sua vez, foi revisada pela
pesquisadora, que comparou o conteúdo transcrito com os registros de áudio. Foram
realizadas, nesse momento, correções ortográficas de termos e siglas usadas pela
saúde e pela educação, bem como de expressões linguísticas próprias da região.
Os procedimentos utilizados para a análise dos dados obtidos com o grupo
focal são os mesmos usados para a análise de outras técnicas de dados qualitativos
(GATTI, 2005), sendo o mais corrente a análise de conteúdo (MALHEIROS, 2011).
A análise de conteúdo é feita sobre a mensagem emitida considerando algum
aspecto relevante, e não simplesmente a sua mera descrição (MALHEIROS, 2011).
Segundo Bardin (1979, p. 42), a análise de conteúdo é
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
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mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens.

Na análise temática temos o eixo central, que é o tema. Este, por sua vez,
pode ser representado por unidades de registro identificadas graficamente por meio
de palavras, frase, resumo. Assim, a análise temática consiste em “[...] descobrir
núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de
aparição pode significar alguma coisa para o objetivo escolhido” (BARDIN, 1979, p.
105).
Para realizar a análise de conteúdo os dados são categorizados, permitindo,
assim, o encontro de semelhanças, o que permite ao pesquisador fazer inferências,
formulando respostas orientadas exclusivamente pelos dados da pesquisa
(MALHEIROS, 2011).
As categorias poderão ser definidas previamente ou após a coleta de dados.
No primeiro caso, utilizam-se categorias de outra pesquisa na qual os dados
coletados possam se encaixar. No segundo, as categorias emergem com a análise
exaustiva dos dados. Nesse caso, deve-se evitar que a escolha das categorias seja
tendenciosa, utilizando-se de crença pessoal (MALHEIROS, 2011).
De acordo com Gatti (2005), a análise deve ser realizada retornando-se aos
objetivos do estudo.
Nesta pesquisa foi utilizado o software WebQdA (https://www.webqda.com/)
para organizar e analisar as informações, pois ele permite a inserção do texto
transcrito, a seleção de palavra, de frase ou de qualquer trecho do texto e sua
organização em pastas de acordo com as categorias e subcategorias (nós). O
programa também permite que seleções anteriormente categorizadas sejam
reorganizadas, movidas entre as subcategorias e categorias. Isso contribuiu para a
otimização da organização dos dados e a análise das informações.
Para a análise dos dados foi realizada a análise de conteúdo segundo Bardin
(1979), utilizando-se das categorias emergentes da análise dos dados. Esta foi
realizada conjuntamente pela pesquisadora e pela orientadora, visando minimizar o
viés de percepção por um único pesquisador.
As informações obtidas nos registros escritos realizados pelo observador
continham expressões verbais expressas pelos participantes e também foram
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usadas para minimizar o viés de percepção do pesquisador. Assim, algumas falas
puderam ser checadas quanto a sua intenção, de acordo com as anotações
realizadas pelo observador.
Para a compilação dos dados do questionário autoaplicável Perfil dos
Preceptores foi utilizado o Microsoft Excel, programa adequado ao estudo de
frequências absolutas e relativas (percentuais) devido à sua versatilidade e
facilidade de uso.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos vinte e cinco preceptores convidados, oito se recusaram a participar e
quatro, apesar de terem aceito o convite, não compareceram no dia da realização do
grupo focal. Dessa forma, participaram dos três grupos focais, ao todo, treze
cirurgiões-dentistas preceptores, sendo quatro do grupo focal 1, quatro do grupo
focal 2 e cinco do grupo focal 3.
Os cirurgiões-dentistas preceptores desta amostra possuíam idade mínima de
29 anos e máxima de 67 anos, com o predomínio de preceptores do sexo feminino
(nove cirurgiães-dentistas do total de treze participantes), o que pode ser justificado
pelo maior número de profissionais do sexo feminino na Odontologia (NUNES;
LELES, 2010 e MORITA; HADDAD; ARAÚJO, 2010).
Os cirurgiões-dentistas possuíam tempo de graduado em Odontologia entre
seis e 38 anos, bem como tempo de serviço na SMS/Goiânia entre três anos e 27
anos, uma média de 11,53 anos. O tempo dedicado à preceptoria é de um a oito
semestres, média de 3,38 semestres.
O tempo de formação pode trazer consigo aspectos facilitadores ou
dificultadores, como, por exemplo, pouca ou muita experiência no exercício
profissional, ou a atualização ou desatualização nos aspectos concernentes às
diretrizes curriculares. No caso específico do curso de graduação em Odontologia,
na UFG, a reforma curricular, que teve como objetivo adequar o curso às exigências
da LDB, da DCNO e do RGCG da UFG foi finalizada em 2005, época em que os
preceptores participantes desta pesquisa já haviam concluído a graduação.
A implementação dessa estrutura se iniciou no primeiro semestre do ano de
2006, paralelamente à continuação do antigo currículo. O Conselho de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Cultura da UFG (CEPEC/UFG5), dispõe, na Resolução nº
1008, sobre o Currículo Pleno do Curso de Graduação em Odontologia –

5

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás (CEPEC) Resolução 1008/2011: Fixa o Currículo Pleno do Curso de Graduação em Odontologia, para os
alunos ingressos a partir do ano letivo de 2006 e dá outras providências.
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Bacharelado, para os alunos ingressos a partir do ano letivo de 2006.
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2009).
Da mesma forma, o tempo de experiência no serviço público e as
qualificações podem ser aspectos muito positivos para a preceptoria. Quanto ao
tempo de serviço público, todos os profissionais demonstraram ter experiência
suficiente para compartilhar com os acadêmicos, uma vez que para a atividade de
preceptoria é exigido que o preceptor possua especialização ou experiência de no
mínimo três anos na área profissional correspondente (BRASIL, 2005).
Quanto ao tempo de exercício da preceptoria, este pode ser também um fator
agregador de experiências positivo, reduzindo a insegurança e dirimindo as
dificuldades para essa atividade.
Em relação à formação profissional, três cirurgiões-dentistas afirmaram não
possuir pós-graduação. Destes, um estava cursando especialização em Saúde
Pública. Dos dez que afirmaram possuir pós-graduação, todos possuíam
especialização. Não foi indicada pós-graduação nível mestrado ou doutorado por
nenhum participante. As especializações indicadas, às vezes com nomes incorretos,
foram: Saúde da Família, dois; Saúde Pública, quatro; Saúde Pública e Saúde da
Família, dois; Saúde Pública e Odontologia Social, uma; Periodontia, uma; Prótese
Dentária, dois; Implantodontia, um.
A formação em Saúde Pública/Odontologia Coletiva (nove preceptores) pode,
ainda, ser um fator agregador de conhecimento em relação ao profissional prestador
de serviços no SUS, especialmente na atenção básica, em que a integralidade e a
interdisciplinaridade perpassam todas as ações. Certamente, essa formação lhes
fornece subsídios para a condução das preceptorias.
De acordo com informações do Conselho Federal de Odontologia (CFO), há
dezenove tipos de especialidades odontológicas, dentre elas a especialidade em
Saúde Coletiva e da Família (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2005).
Dessa forma, percebe-se que há uma distorção por parte dos profissionais na
nomenclatura dos cursos da especialidade odontológica na área da Saúde Coletiva
e da Família, sendo citadas denominações diferentes das utilizadas pelo CFO.
Os cinco preceptores do PET-Saúde relataram terem participado como
preceptores das disciplinas Estágio em Odontologia Coletiva I e Estágio em
Odontologia Coletiva II. Um preceptor PET-Saúde também relatou ter participado da
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disciplina de Estágio em Odontologia Coletiva IV. Um dos prováveis motivos para
isso é que na seleção PET-saúde a experiência com preceptoria apresentada nos
currículos deve ser considerada de forma positiva.
No município, nove preceptores realizavam as atividades de preceptoria nas
UABESF, dois no Centro de Saúde e dois no CAIS. Os preceptores das disciplinas
de EOC I e II e do PET-Saúde atuavam exclusivamente nas UABESF, os da
disciplina EOC IV atuavam nos Centros de Saúde e nos CAIS.
As informações obtidas nas discussões dos grupos focais, após transcrição e
análise, foram organizadas em categorias, definidas com base nos objetivos do
trabalho, sendo encontradas três categorias principais: Ensino, Preceptoria e
Capacitação (Quadro 4). As subcategorias surgiram pela própria proposição do
roteiro de condução da discussão nos grupos focais (Apêndice E), que visava
facilitar a reflexão e conhecer a percepção dos profissionais sobre a preceptoria,
especialmente com a interface que esta faz com o ensino na saúde.

Quadro 4. Categorias e subcategorias que emergiram da percepção dos
preceptores cirurgiões-dentistas da atenção básica da SMS/Goiânia.
CATEGORIA ENSINO
Desconhecimento
Perfil do egresso
Diretrizes Curriculares Nacionais
Mudanças
Distorções
Conhecimento
Desconhecimento
Metodologia de ensino
Vivência
Uso de metodologias de ensino
Conhecimento
Desconhecimento
Vivência
Dificuldades em avaliar
Avaliação
Instrumentos para avaliação
Participação na construção do instrumento
Critérios de avaliação utilizados
Importância da avaliação pelo preceptor
CATEGORIA PRECEPTORIA
Com o aluno
Com a equipe do serviço
Com a comunidade
Facilidades com a preceptoria
Com a disciplina que coordena o estágio
Capacidade técnica
Apoio de mestrandos
Realização de outro estágio
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Dificuldades com a preceptoria

Dificuldade relacionada com o PETSaúde

Mudanças proporcionadas pela
preceptoria

Com o aluno
Com a equipe do serviço
Com a comunidade
Com a disciplina que coordena o estágio
Com o equipamento social
Com sua própria formação
Com a infraestrutura
Com a falta de capacitação
Com a integralidade e multidisciplinaridade
Interferência no trabalho
Em propor o projeto
Falta de resolubilidade
Desamparo
Remuneração do preceptor
Diferença de capacitação
Diferença entre os alunos
Diferença em relação ao amparo
Critério de seleção do aluno
Critério de seleção do preceptor
Dificuldade na pesquisa
Dificuldade de planejamento conjunto
Solução para as dificuldades
Para o preceptor
Para o acadêmico
Para o ambiente de trabalho
Para a comunidade
Ausência de mudanças
Mudanças não percebidas

CATEGORIA CAPACITAÇÃO
Teve capacitação
Não teve capacitação
Frequência das capacitações
Necessidades de capacitação
Sugestões de tipos de capacitações
Frustrações com capacitações
Fonte: Dados da autora.

Durante a apresentação dos resultados e discussão, as falas transcritas foram
representadas pela letra “P”, que indica a fala de um preceptor participante, seguida
de um número que indica o preceptor participante e de uma letra, de acordo com o
grupo focal. Dessa forma, o grupo focal 1 (preceptores das disciplinas Estágio em
Odontologia Coletiva I e Estágio em Odontologia Coletiva II) é representado pela
letra “A”, o grupo focal 2 (preceptores da disciplina Estágio em Odontologia Coletiva
IV) pela letra “B”, e o grupo focal 3 (preceptores do PET-Saúde) pela letra “C”.
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5.1 CATEGORIA ENSINO

Essa categoria compõe o agrupamento de várias subcategorias que
emergiram das falas dos preceptores pesquisados, e contém uma estreita relação
com o objeto de estudo (preceptoria), além de atender a um dos objetivos
específicos da pesquisa.
Estas subcategorias serão apresentadas e discutidas a seguir.

5.1.1 Diretrizes Curriculares Nacionais

Diversos aspectos emergiram quando os preceptores foram questionados
sobre as DCN, como o desconhecimento a respeito destas, as possíveis mudanças
que elas proporcionaram no ensino, a relação com o perfil do egresso e algumas
distorções existentes.
Não há dúvida de que as DCN influenciam a formação do egresso, sendo de
suma importância o aprendizado destas por todos que atuam na formação.
Apesar do início da vigência das DCN ter ocorrido em 2002 e, na FO/UFG,
apenas em 2006, o tempo de graduado dos preceptores à época da pesquisa variou
entre seis anos e 38 anos, Portanto, nenhum deles teve sua formação sob a égide
das novas DCN e todos relataram desconhecê-las. Esse desconhecimento se deu
em todos os grupos focais quando questionados pela moderadora sobre as DCN:

P3B. Não, porque realmente não foi passado para nós.
P2B. Isso. Eu não. [sei]
P1B. Eu quando estava aqui [como aluno] eu fiz, eu participei de uns estudos da
mudança do currículo.”

Os cirurgiões-dentistas preceptores apresentam média de 3,38 semestres de
exercício da preceptoria, entretanto, afirmaram desconhecer as DCN. É preocupante
o fato de que esse aspecto ainda não tenha sido discutido com profissionais que
exercem papel relevante na formação.
Os preceptores observaram

mudanças no curso de graduação de

Odontologia, mas não as associaram com as DCN, pois as desconhecem.
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Acreditavam, por exemplo, que elas fossem responsáveis apenas por mudanças no
tipo de ano letivo do curso de Odontologia, de anual para semestral, e pela inclusão
de novas disciplinas: “P1A. Eu só sei que agora é por período, mas eu não sei
direitinho como é que ficou a grade”.
De acordo com a DCN, a organização do curso é definida pelo colegiado do
curso, podendo ser seriada, semestral, sistema de crédito ou modular (BRASIL,
2002). “P2C. Hoje em dia tem-se a odontologia legal como disciplina, na minha
época não, não me formei, não tive o conhecimento dessa área. A gente não tinha
essa disciplina, então é muito bom ver que as coisas são dinâmicas, né?”.
Em relação ao projeto pedagógico do curso de graduação, este, por sua vez,
deve e deverá ser construído coletivamente. O objetivo do projeto pedagógico é
favorecer a formação integral do estudante de Odontologia, que pode ser realizada
por articulações entre ensino, pesquisa e extensão/assistência (BRASIL, 2002).
Vislumbram alguma mudança, às vezes com alguma distorção e mais por
observação do que por conhecimento, como os estágios interdisciplinares e a
formação de profissionais de saúde com olhar ‘focado’ para o serviço público. Há
que se questionar se esses preceptores possuem essa visão de que a formação é
‘voltada para o serviço público’ pelo fato de apenas conviverem com os acadêmicos
quando estes estão realizando seus estágios nos serviços públicos de saúde:

P3C. Sou dessa casa desde 2000, então na minha época a grade, você não tinha
contato nenhum com outras profissões da área de saúde, não tinha esses estágios,
não tinha... então o estágio que a gente tinha era só Odontologia específica.
P5C. Mudou. Na nossa época se formavam um profissional focado no consultório
particular. E hoje se formam profissionais não focados no mercado privado, e sim
para o mercado público, e isso ficou assim escancarado principalmente aqui dentro
da Universidade Federal, é muito fácil ver isso aí.

Ainda sobre essas mudanças, alguns preceptores questionaram se elas
realmente ocorreram: “P3C. Eu acho que a crítica do colega é nesse sentido! Eu
concordo plenamente, porque na nossa época seria mesma coisa de hoje, quer
dizer, houve essa mudança toda? Questiono. De grades, de filosofia, de ensino,
houve na prática?".
Além disso, fizeram um alerta sobre o descompasso no ensino, uma vez que,
apesar dos esforços da graduação para formar alunos generalistas, há uma grande
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procura pelas pós-graduações stricto sensu: “P5C. Você fala: Mas pera aí! Não é
para ver o paciente como um todo? Alguém está na contramão, né, se você olhar a
proliferação de cursos de especialização, hoje tem especialista em tudo, tem alguém
na contramão”.
O último trecho transcrito leva a uma reflexão sobre a dualidade generalista e
especialista. O sistema de saúde também necessita de profissionais de saúde
especialistas, o que não impede que eles tenham uma formação com uma visão
generalista. O objetivo do ensino superior é o compromisso em formar generalistas,
e isso significa formar clínico-gerais na graduação, mas não excluindo a importância
dos cursos de pós-graduação, tanto stricto sensu, quanto lato sensu.
Os preceptores também expressaram a necessidade de conhecerem o que
está previsto nas DCN, pois esses conhecimentos são importantes para que a
preceptoria ocorra de forma mais eficiente. A consequência do desconhecimento
inclui, por exemplo, o descompasso entre o ensino e o serviço, à medida que os
preceptores não se atualizam sobre os anseios do ensino para a formação desse
profissional de saúde: “P3A. Se você está recebendo alunos que você não sabe
como se enquadram, que currículo está na Odontologia, como é que nós vamos
conversar com ele? Que nível? Como é que a gente cobra desse aluno e eles
cobram da gente?”.
Expressões como “enquadrados” e “cobrar” podem trazer, subliminarmente,
alguns conceitos de ensino que devem ser questionados por engessarem o
pensamento crítico do educando.
Sobre o novo perfil do cirurgião-dentista, definido nas DCN, percebe-se que
este se contrapõe ao modelo de formação vigente desde o início do século XX, que
se caracterizava pela formação cada vez mais especializada, hospitalocêntrica e,
dessa forma, distanciada das necessidades básicas de saúde (MONTEIRO; LEHER
e RIBEIRO, 2011).
Em documento lançado pela ABENO, em associação com a OPAS e o
Ministério da Saúde, Morita et al. (2007, p. 28) afirmam que
[a]o definir o perfil profissional desejado para os egressos dos Cursos de
Odontologia, as DCN parecem contemplar uma nova prática profissional,
que pode ser realizada para além dos limites do consultório. A formação de
um profissional generalista procura romper com a dicotomia preventivocurativa, público-privado, com a valorização precoce da micro
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especialização e com a falta de integração com outras áreas da saúde que
tem caracterizado o exercício profissional.

Para Moysés (2004), é necessário formar profissionais de Odontologia na
lógica de estruturação do SUS, com abordagem familiar em programas como a ESF.
O profissional, para atender às necessidades da população e trabalhar no
SUS, deve apresentar as seguintes características profissionais: ser generalista,
tecnicamente competente e com sensibilidade social (MORITA; KRIGER, 2004).
De acordo com as DCN, são características necessárias para compor o perfil
do egresso de Odontologia: formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para
atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico.
Apesar de os preceptores desconhecerem o conteúdo das DCN, incluindo o
perfil do egresso determinado por essas diretrizes, eles, por sua vivência profissional
como cirurgiões-dentistas e preceptores, citaram como características essenciais a
serem desenvolvidas nos acadêmicos de Odontologia: serem generalistas,
humanizados, compromissados, responsáveis com o cuidar do outro, holísticos, com
conceitos integrais de saúde, com foco na prevenção. Essas características são,
para os preceptores, essenciais ao exercício profissional da Odontologia e estão, em
sua maioria, de acordo com as características presentes nas DCN do curso de
Odontologia (BRASIL, 2002):

P2C. Profissional generalista, né?
P1C. É fácil, eu acho que nos dois âmbitos [privado e público] é a humanização, é
ver o paciente de uma forma mais ampla, de uma forma mais humanizada mesmo,
de uma forma mais comprometida com o paciente, eu acho que o principal é isso...

Dentre as características do perfil do egresso pelas DCN, os preceptores
acreditam que administração e gerenciamento são ainda habilidades que precisam
ser desenvolvidas: “P4C. Eu percebo que a gente precisa demais ter noção de
administração, de gestão [...]”.
De acordo com o artigo 4º da DCN, a formação do cirurgião-dentista tem por
objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das
seguintes competências e habilidades gerais: atenção à saúde, tomada de decisões,
comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente.
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Apresenta, ainda, no artigo 5º, várias habilidades e competências específicas
(BRASIL, 2002).
Ressalte-se que algumas dessas competências e habilidades apenas podem
ser desenvolvidas por meio de ações práticas e concretas durante a realização do
curso superior. É preciso, por exemplo, que haja oportunidades concretas para que
o egresso do curso de Odontologia assuma a liderança de uma equipe de saúde
(MORITA; KRIGER, 2004).
No entanto, alguns preceptores têm percepção negativa em relação às
mudanças do perfil do egresso:

P5C. E hoje eu vejo que piorou... apesar de todo o esforço para se formar um
profissional mais comprometido com o social, eu vejo profissionais saírem das
universidades hoje muito mais mercenários.
P2A. Os próprios alunos eu já tive curiosidade de perguntar e nem têm interesse em
trabalhar no serviço público. Por quê? Tem que ver essa questão também, o que
eles estão pensando da Odontologia, se estão vendo a Odontologia só como uma
caixinha registradora e não estão sendo humanizados.

Foi possível perceber uma sutil distorção de alguns preceptores sobre
humanização, o que pode intervir no ensino e na formação do profissional. Essa
distorção se refere ao conceito de que uma ação profissional humanizada se
restringe à atividade pública, e não privada, e a atividades preventivas, e não
curativas, muitas vezes a demanda e a necessidade do usuário. A humanização não
envolveria, em muitos momentos, a própria atividade curativa, como o alívio da dor?
Assim, essa forma de organizar a atenção pode exercer sérias influências na
formação:

P2C. Se você falar que você vai fazer uma palestra você pede para ele [o paciente] ir
lá fazer uma escovação, ele não se interessa, ele quer o tratamento curativo. Então a
gente fala muito em humanização em relação ao paciente, mas ele não está muito
preocupado com isso hoje em dia também não, ele quer resolver o problema dele da
dor, daquele problema sintomático que eles estão ali naquele momento, ele não se
preocupa com futuro, vamos ter um atendimento humanizado, atendimento
preventivo? Não. Entendeu?

No último trecho transcrito percebe-se que a população, especialmente pelo
controle social, pode ser informada, buscando entender os paradigmas de cuidado
em saúde e de determinantes sociais da saúde, a fim de que seja coparticipe das
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mudanças no perfil do profissional da área da saúde, incluindo aqui os cirurgiõesdentistas. Para isso, é necessário romper as barreiras impostas pela comunidade,
que não interpreta como cuidado à saúde atividades preventivas, educativas e
promocionais:
O paradigma cartesiano aplicado ao pensamento e a ação, com separação
do todo em partes e as demais dissociações decorrentes: sujeito/objeto,
alma/corpo, espírito/matéria, qualidade/quantidade, sentimento/razão,
existência/essência, liberdade/determinismo, aplicado aos currículos e
disciplinas no meio biomédico [...] levou à ênfase ao domínio cognitivo e
instrumental com algumas das seguintes consequências: mecanicismo,
biologicismo, assistência individual, especialização precoce, tecnificação do
ato médico-odontológico, ênfase em Medicina/Odontologia curativa.
(MOYSÉS, 2004, p. 34-35)

Outras consequências desse paradigma cartesiano seriam, segundo Moysés
(2004), a separação do público e do privado com se fossem opostos. Esse dualismo
não deve fazer parte da prática profissional. De acordo com o Código de Ética
Odontológico (artigo 9º), constitui dever fundamental dos cirurgiões-dentistas “[...]
promover a Saúde Coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania,
independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado”
(CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2012).

5.1.2 Metodologia de Ensino

Como as metodologias de ensino são utilizadas pelos preceptores para
aproximar os graduandos da realidade do serviço público de saúde, sua apropriação
por parte desses profissionais é fundamental. Assim, também esse aspecto estava
contido no roteiro dos grupos focais. Emergiram nesse item o conhecimento e o
desconhecimento das metodologias de ensino, a vivência e as metodologias de
ensino utilizadas pelos preceptores.
As DCN citam a necessidade de haver uma aprendizagem ativa e uma
superação das abordagens tradicionais (FEUERWERKER; ALMEIDA, 2004), que
tem foco no professor e se caracteriza pela transmissão de conteúdos. Portanto, as
DCN incentivam algumas estratégias de ensino, já utilizadas atualmente, que são as
metodologias ativas de aprendizagem. Essas propostas se harmonizam com os
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quatro pilares da educação de Delours, uma vez que se orientam especialmente
pelo “aprender a aprender” (MONTEIRO; LEHER e RIBEIRO, 2011). Para o
profissional, resulta na educação permanente, que traz a “aprendizagem
significativa” como eixo principal, na medida em que, ao mesmo tempo em que
ensina, forma para o ambiente de trabalho.
As mudanças didático-pedagógicas necessárias incluem: sair do ensino
centrado no professor, caracterizado por uma aprendizagem passiva, para uma
aprendizagem ativa. Assim, o aluno assume o papel de sujeito da aprendizagem
(MORITA; KRIGER, 2004).
Para que o aluno assuma um papel mais ativo no processo de ensinoaprendizagem há alguns métodos de ensino, como o da problematização e o
Problem Based Learning (PBL). Ambos propõem a reflexão do aluno sobre a
realidade, por meio do qual é possível desenvolver a capacidade do egresso de
solucionar problemas reais.
Sobre a mudança didático-pedagógica, observa-se a necessidade de não
deixar o ensino centrado no professor para se ter uma aprendizagem integrada e
ativa, desenvolvida em múltiplos cenários (DCNO, artigos 7o e 13 o - III). O docente
não é mais a principal fonte de informação. A aprendizagem é percebida como a
experiência ou trajetória de vida da pessoa, com motivação para a busca do
conhecimento em diversas fontes para o enfrentamento da realidade. Para atingir
esse objetivo a proposta curricular da FO/UFG propõe associar metodologias
diversas, com incentivo ao uso de metodologias ativas (UNIVERSIDADE FEDERAL
DE GOIÁS, 2009).
Quando inicialmente questionados sobre o conhecimento de metodologias de
ensino, os preceptores afirmam desconhecê-las; em relação ao conhecimento sobre
metodologias

ativas

e

tradicionais

de

ensino,

os

preceptores

pareceram

desconfortáveis com o desconhecimento. Nesse momento reconheceram essa
carência e reforçaram a necessidade de capacitação com esse fim.

[sobre a diferença entre metodologia ativa e tradicional]
[risos]
P2C. Imaginamos, mas a gente não sabe.
P1C. Pode até ter uma ideia, mas nada de concreto.
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A falta de clareza no seu papel de educador é preocupante, já que “[o]
processo pedagógico se realiza num dado momento, não se repete, não retorna,
pois cada indivíduo é um e cada momento é único [...] no processo de trabalho em
saúde.” (REIBINTZ; PRADO, 2003, p. 442).
Ao mesmo tempo em que os preceptores declaram que as metodologias
tradicionais não são mais utilizadas no ensino, tampouco demonstram conhecimento
sobre as metodologias ativas, apesar de serem capazes de citá-las:

P5C. Não... isso não existe mais [sobre a utilização de metodologias tradicionais].
P1C. A problematizadora...
P3C. Às vezes empiricamente, mas não de maneira...
P5C. Científica.
P3C. É, científica não.

Os participantes também reconhecem que elas são realidade durante o
exercício da preceptoria: “P1C. Está lá todo o dia, né? Então é impossível não usar”
[risos] [sobre a técnica problematizadora].
Percebe-se que, apesar de os preceptores reconhecerem as metodologias de
ensino

ativas,

há

pouco

aprofundamento

sobre

elas.

Surge,

então,

um

questionamento sobre como estaria ocorrendo esse processo na prática da
preceptoria.
Para Reibintz e Prado (2003, p. 440), a reflexão é fundamental para que
ocorra o processo educativo:
O processo educativo é compreendido como um exercício de reflexão da
realidade, reflexão esta, fundamentada em conhecimentos adquiridos ao
longo da vida, de maneira formal (escola, livros...) e informal (no processo
de viver...). Esta reflexão possibilita uma releitura da prática anterior,
relacionando o conhecimento com a realidade, descobrindo equívocos e
erros cometidos, provocando necessariamente uma melhoria da
compreensão do que deveria ter sido praticado.

Em estudo realizado na FO/UFG, percebeu-se que, em relação às estratégias
de ensino-aprendizagem, de dezenove disciplinas avaliadas, apenas três delas
registravam em seu plano de curso a utilização de metodologias ativas
(problematização e PBL). Todas elas adotaram aulas expositivas ou expositivas
dialogadas (MARTORELL, 2012). Portanto, não só os preceptores, mas também os
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próprios docentes da FO/UFG não tem se apropriado das metodologias ativas de
ensino.
Desse modo, os preceptores que se formaram nessa instituição não tiveram
ou tiveram pouca experiência com as práticas de metodologias de ensino ativas
durante sua própria formação, o que também influencia sua atividade como
preceptor.
Ainda, fazem referência ao processo de formação que ocorre com a
experiência prática. Ou seja, o estágio torna-se local de construção do saber para
discente, preceptores e professores:

P1C. Têm várias técnicas pedagógicas de ensino, que a gente não têm na nossa
grade curricular, a gente vai adquirindo com o tempo, né?
P3C. Com certeza.
P1C. Com as experiências, do serviço.
TODOS. No serviço.

Segundo Reibintz e Prado (2003, p. 442):
Neste processo de trabalho e educação, é de fundamental importância a
valorização do espaço intercessor, como um privilegiado espaço de
liberdade e autonomia, onde a relação pedagógica favorece o ensino
prático-reflexivo, resgatando o potencial criativo, o potencial dos indivíduos,
a autogovernabilidade.

Pelozo (2007) afirma que o ensino via estágio surtirá efeito se as atividades
forem “programadas, de modo que as mesmas não se distanciem da realidade. É
preciso que haja intencionalidade e reflexão sobre as atividades desenvolvidas”. O
preceptor precisa identificar e fazer escolhas sobre quais situações ideais do serviço
proporcionarão o aprendizado:

P3A. Eu utilizo muita a realidade local. Quando eu comecei a falar de estratégia e
saúde da família, eles ficavam “voando”, porque nem sabem o que é área adstrita [...]
Teve um grupo que eu dividi: um vai ficar na recepção, outro vai ficar dentro da
Odontologia, o outro vai ficar pegando os prontuários, para eles verem mesmo, e
outros junto com a população, para ver como é que funciona, a dificuldade que é. Eu
acho que foi um momento que funcionou e também conhecendo a realidade local,
visitando as casas, coisas que nós temos que fazer, ouvindo também o paciente,
porque uma coisa é você ouvir o profissional, outra é o paciente que nunca foi numa
consulta, e outro que nunca conseguiu uma consulta, então a gente trabalha muito
nessa realidade, dentro daquilo que nós temos; os mapas consolidados, conversas
com o agente de saúde...
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Os profissionais reconhecem que as situações do cotidiano do serviço são
ricas para o aprendizado do acadêmico, um aspecto bastante positivo: “P4A. Eu
também trabalho, em cima da nossa realidade, do dia a dia mesmo que a gente
executa e das dificuldades que a gente tem; a gente e os pacientes também, os
usuários”.
“O preceptor, ao mesmo tempo em que presta assistência aos usuários do
serviço, precisa estar atento às oportunidades educativas que a assistência oferece”
(MONTEIRO; LEHER e RIBEIRO, 2011). Para esses autores, o importante é criar
oportunidades de desenvolver no aluno o compromisso com o cuidado dos
pacientes, comportamento fundamental quando se quer trabalhar, por exemplo, a
questão da responsabilidade compartilhada.
Em relação à vivência das metodologias de ensino durante as atividades de
preceptoria, os preceptores citaram metodologias ativas e tradicionais como
exemplos:

P5C. Roda de conversa, né? Senta, abre discussão, casos clínicos, troca de
experiência mesmo, relato de casos.
P1C Muita conversa.
P1C. Dinâmica de Repetição.
P1A. Utiliza dados consolidados de forma expositiva mesmo, os problemas, a
realidade, e mostra o que a gente faz, o trabalho que a gente faz...

Foi-lhes solicitado que dessem exemplos de quais recursos utilizam para
ensinar e os preceptores citaram a orientação, a explicação, a demonstração e a
discussão de casos clínicos:

P2B. Primeiro é a forma de atendimento, eu deixo bem claro: atende assim... Eu
passo os informes de como é o atendimento na unidade. Pergunto se eles querem
que eu faça um atendimento para servir de exemplo e um outro [atendimento] eu
deixo eles fazerem, deixo à vontade eles fazerem, é dessa forma que faço.” [Sobre o
estágio clínico]
P1B. Vai fazer uma extração, qual é o fórceps que você vai querer? Ele tem que
saber mais ou menos, vai extrair o dente tem que usar o fórceps tal. [Sobre o estágio
clínico]
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[Em caso de o aluno não saber qual o instrumental necessário]
P1B. Eu oriento ele através de explicações. Eu também cobro dele nas próximas
vezes para ele saber qual que é, eu já venho com esse pensamento. [Sobre o
estágio clínico]

5.1.3 Avaliação

Por a avaliação ser um componente da formação, também foi contemplada no
roteiro de pesquisa do grupo focal. Emergiram o conhecimento e o desconhecimento
sobre a avaliação, a vivência e as dificuldades em avaliar. Os instrumentos de
avaliação e a participação em sua construção, os critérios para avaliar, a importância
da avaliação pelo preceptor e a autoavaliação também se fizeram presentes.
A avaliação é importante no processo ensino-aprendizagem (LUCKESI,
2011). Portanto, tem que ser discutida no sistema educacional, uma vez que possui
repercussões de caráter ético, político e pedagógico, dentro e fora do contexto das
instituições educacionais (MASETTO; PRADO, 2004).
De acordo com Masetto e Prado (2004), a avaliação sofre influência do tipo
de ensino. Assim, fica evidente a divisão entre duas possíveis situações. Em uma
primeira condição, a avaliação no sistema educacional é influenciada pelas
metodologias de ensino tradicionais, que enfatizam a avaliação classificatória,
objetiva. Em outra condição, o sistema de avaliação tem uma concepção
subjetivista, voltada para a apreensão das habilidades em desenvolvimento ou
adquiridas, presentes nas metodologias ativas. Nessa segunda proposta também há
a valorização da autoavaliação. Muitos autores acreditam, atualmente, que há
necessidade de mudar o processo de avaliação do sistema educacional, atribuindo
às avaliações um significado formativo:
A avaliação formativa exige que seja implantada em todas as disciplinas,
pois apresenta uma orientação coletiva diferenciada voltada para a
valorização do processo de aprendizagem. Se esta orientação não for
implementada coletivamente, corre-se o risco de a avaliação formativa ser
esvaziada na comparação com a forma tradicional de se avaliar com provas
e trabalhos em momentos específicos. (MASETTO; PRADO, 2004 p. 51)

Mais do que desconhecer que o processo de avaliação está diretamente
ligado à metodologia de ensino-aprendizagem, neste estudo os preceptores, nos
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diferentes grupos focais, negaram ter conhecimento sobre o processo de avaliação
em si. Embora todos os preceptores realizem essa função, acreditam faltar
conhecimentos sobre essa importante etapa do ensino:

P1A. Eu não sei se eu faço da forma certa. [sobre a avaliação dos alunos]
P5C. A gente deve estar fazendo algumas delas sem saber que está fazendo,
porque não conhecemos cientificamente o termo, o nome, né?

Para alguns preceptores, as dificuldades encontradas durante a realização da
avaliação incluem o desconhecimento dessa função e de seus objetivos:

P1A. Então... eu sinto dificuldade um pouco em avaliar o trabalho dos meninos numa
visão acadêmica, igual a professora faz, então às vezes eu avalio na minha visão.
P1A. Às vezes eu sinto um pouco de dificuldade nessa questão de avaliação, às
vezes de dar ideia, de não saber até que ponto você pode, [...] então eu sinto um
pouco dessa dificuldade.

De acordo com Masetto e Prado (2004, p. 49)
Durante muito tempo os estudos sobre avaliação foram centrados na
proposta de medir o progresso dos alunos, baseando-se em testes que
eram elaborados conforme objetivos pré-definidos ou com testes
padronizados. Aos poucos esses testes começaram a ser revistos na
medida em que o aluno também foi deixando de ser considerado como um
depositário de informações, e os procedimentos avaliativos passaram a
considerar questões como opiniões, atitudes, expectativas.

A avaliação formativa objetiva a avaliação do desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades e valores e estes se mostram durante o processo de
aprendizagem e, portanto, é necessário que se utilizem diferentes instrumentos,
adequados a esses objetivos, juntamente com a observação e a comunicação
constante com os alunos (MASETTO; PRADO, 2004).
A autoavaliação que ganha espaço na avaliação formativa é relatada pelos
preceptores como uma experiência positiva:

P5C. Eu vivi uma experiência não dentro do PET, mas em outras preceptorias, que
eu chamei os alunos para fazermos a avaliação deles. E achei que tipo, roda mesmo,
sentados como estamos aqui, e nós começamos a conversar a respeito: o quê que
vocês acham, como é que foi a assiduidade de vocês? Eles fizeram de uma forma
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coletiva e individual. E eles me surpreenderam porque, na minha avaliação pessoal,
eu havia dado notas maiores e melhores. E melhores do que eles se deram.

A autoavaliação é, segundo Masetto (2003), “a capacidade das pessoas de
aperceberem de seu processo de aprendizagem e serem capazes de oferecer a si
mesmas as informações necessárias para desenvolver suas aprendizagens”.
Sobre a autoavaliação, outro preceptor adverte:

P1C. [...] É, eu acho que a gente tem que rever estratégias de avaliação, porque a
gente dando uma nota além do que eles acham que merecem a gente mesmo fica
em descrédito. Ah, eu fiz o que eu fiz, e ainda ganhei uma nota melhor do que a que
eu esperava...

A insegurança para realizar a avaliação na preceptoria foi relatada por uma
preceptora do grupo focal 1, que diz: “P3A. Eu tenho essa dificuldade que as
meninas [outras preceptoras] falaram também em relação a avaliação final, porque
às vezes eu sou taxada de muito boazinha.”.
Outro sentimento, não menos sério, vivenciado por preceptores, é o de
desconsiderar que o aluno ainda está em processo de aprendizagem. Um preceptor
do grupo focal 2, que atua na orientação de clínica, afirma ter dificuldade em avaliar
o aluno por já considerá-lo um colega de profissão:

P1B. Chega um colega aqui e a gente vai ter que avaliar... Poxa, é meio complicado
avaliar um colega nosso, porque eu já considero o pessoal um colega nosso.
P4B. É o que eu falo para eles, que só falta o canudo!
P1B. É complicado avaliar... Como é que eu vou avaliar a condução de tratamento
de outra pessoa? Como é que eu chego aqui e vou avaliar a condução do tratamento
da doutora?

O tema avaliação é sempre instigador pelos sentimentos que produz, seja no
aluno, seja no professor e/ou nos preceptores. Masetto e Prado (2004) identificam os
seguintes sentimentos em relação a esse processo: tensão, medo, insegurança,
arbitrariedade, injustiças, poder, controle, objetividade e subjetividade.

P2C. Às vezes a gente também não quer dar aquela nota menor, né?
P2C. Acaba sendo subjetivo... a pessoa te observar.
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A falta de estabelecimento de critérios para a avaliação produz uma grande
subjetividade, que pode ser influenciada por diversos fatores externos: “P4A. [...]
porque só ali na hora que você está conversando, você já percebe se ele está
comprometido. Uns são excelentes, mas outros não, mas é em cima disso que eu
consigo também avaliar um pouco.”.
Ainda sobre a subjetividade da avaliação, há que se prevenir de préconceitos, uma vez que isso pode tornar o processo avaliativo ineficaz e injusto:
“P1A. [...] é só observar e analisar a nossa percepção própria mesmo, se acha que
está bom ou se acha que não está”.
Uma técnica interessante utilizada, na perspectiva da avaliação formativa
para as atividades práticas, seria a observação com feedback. Pela observação é
possível avaliar, por exemplo, a relação do aluno com o paciente, os conhecimentos
que este tem para realizar o diagnóstico e os procedimentos, as habilidades que
possui ao utilizar as informações e aplicar ao caso, sua destreza para o manuseio de
materiais e suas habilidades motoras para trabalhar no espaço bucal (MASETTO;
PRADO, 2004).
Aspectos como convivência com equipe e comunidade (multidisciplinaridade,
transdisciplinaridade) e percepção ampliada da saúde (integralidade) não aparecem
nas percepções dos preceptores sobre o processo avaliativo, embora sejam critérios
a serem observados nos instrumentos avaliativos das disciplinas Estágio em
Odontologia Coletiva.
Outro motivo de o tema avaliação ser sempre instigador, e que não aparece
nas considerações dos preceptores, são as
[...] consequências que a avaliação traz: a aprovação ou reprovação, a
formação de profissionais competentes ou incompetentes, responsabilidade
social pela colocação de profissionais que atendam as necessidades da
sociedade, valorização ou não de disciplinas conforme o índice de
reprovação (indicador da seriedade e nível da disciplina). (MASETO;
PRADO, 2004, p. 48)

Apesar da dificuldade em avaliar, os preceptores reconhecem a importância
da avaliação do aluno por eles: “P1C. Eu gostaria de assinalar a importância da
nossa nota para o estágio, da nossa avaliação do aluno”.
A importância da avaliação está em seu objetivo: de conhecer a qualidade do
que está sendo aprendido. Dessa forma, permite identificar onde é necessário
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intervir para que a aprendizagem seja mais satisfatória. Está relacionada com o
diagnóstico da situação atual e sua reorientação, quando necessária (LUCKESI,
2011). Assim, o preceptor pode contribuir, e muito, com sua avaliação nesse
processo.
Quando solicitado, no momento da discussão sobre as práticas de avaliação
utilizadas, um dos preceptores citou: “P1C. Eu citei é... metodologia de observação,
metodologia de questionários e etc. são as avaliações”.
Consideram relevantes também, os instrumentos criados pelos acadêmicos
para que suas ações sejam avaliadas durante o estágio junto à ESF: “P1A. Os
alunos agora no segundo semestre, eles próprios já fazem um questionariozinho de
avaliação externa, eles têm a avaliação interna que é deles, avaliação externa que é
nossa, então ele [aluno] já faz um dispositivo”.
Em relação às estratégias de avaliação, Martorell (2012), que realizou um
estudo na FO/UFG, observou que foram encontradas, no plano de curso de
dezenove disciplinas, referências de avaliação processual como apresentação oral,
seminário, relatório, artigo, projeto, atividades práticas. Também foram citadas a
avaliação atitudinal/comportamental e a autoavaliação.
Para se utilizar adequadamente o relatório como técnica avaliativa, é
importante a elaboração do roteiro de observações a serem realizadas para registro
e posterior debate e discussão.
Os preceptores citam a utilização de instrumentos com critérios préestabelecidos pelas coordenações de estágio:

P3B. Nós temos um papel lá, um roteiro, do que a gente deve avaliar.
P4B. Tem uma planilha de X a X que você vai colocar pontualidade, tudo isso ai,
biossegurança, vai ter tudo.

Para a utilização dos instrumentos, alguns preceptores informam ao aluno, no
primeiro dia de estágio, o que será observado e avaliado durante as atividades,
abordagem muito importante no processo de avaliação formativa:

P3B. E no primeiro dia eles já sabem o que a gente vai cobrar dele, nós vamos
cobrar de você isso aqui, que é para eles já se posicionarem bonitinho, mas mesmo
assim tem tortos, perna dobrada, eu digo: nossa! [em relação à postura ergonômica
de atendimento que são alguns dos critérios avaliados].
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Os alunos são avaliados em critérios como pontualidade, presença,
participação, ergonomia, biossegurança, aspectos da humanização, entre outros,
dependendo do estágio desenvolvido:

P3B. Porque na minha metodologia de avaliação até o acolhimento do paciente ele já
é avaliado, como recebe, como conversa, como é conduzida a anamnese... [sobre
estágio clínico]
[sobre o PET-Saúde]:
P1C. Mas tem os critérios né? De presença, participação...
P5C. Assiduidade, desenvolvimento.
P4C. Depende do envolvimento.
P3C. A própria atividade de cada um: trabalho realizado, trabalho pedido, trabalho
idealizado, né?
P5C. Interesse, participação...
P3C. Compromisso, carga horária...

Os instrumentos avaliativos utilizados, segundo os preceptores, são
produzidos pelas coordenações dos estágios e, na maioria dos casos, não há
participação desses preceptores na criação desses instrumentos. No guia de estágio
das disciplinas Estágio em Odontologia Coletiva I e II, há a informação de que os
preceptores participaram da elaboração do instrumento de avaliação de estágio
(NUNES et al., 2013). Há, no final do instrumento de avaliação utilizado pelos
preceptores, uma solicitação de que observações podem ser realizadas no intuito de
melhorá-lo.
Em relação à não participação na construção do instrumento de avaliação,
alguns preceptores não parecem se incomodar com o fato de não poderem participar
dessa construção, mas, nesse caso, advertem para a necessidade de se conhecer
bem o instrumento a ser utilizado. Também parece não haver um treinamento para a
utilização do instrumento de avaliação. A possibilidade de construção conjunta
desse instrumento parece atrair alguns preceptores:

P4C. Eu não me incomodo com o instrumento que chega pronto não, eu prefiro.
Você tem sempre um espaço, se você quiser acrescentar alguma coisa.
P2C. Agora é importante, quando o instrumento vem pronto, que tenha bem o
entendimento daquele instrumento. E a construção dele seja conjunta, eu acho legal,
para definir bem... [...] o que entra dentro desse critério? Aí o entendimento sobre o
instrumento.
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P3C. E assim, questão de especificar os valores também é importante, no sentido
assim... valor de referência. É porque não tem muito essa noção, né? Porque vem
pronto. Por exemplo, a assiduidade, porque ela vale mais do que, por exemplo,
outro item do instrumento, seria... participação, por que chegaram a conclusão que
ela tem que valer mais? A gente fica meio sem saber isso, né? Não tem essa
dimensão, não.

Em relação à avaliação de alunos, Monteiro, Leher e Ribeiro (2011)
observaram uma dificuldade dos preceptores do internato médico da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para realizar a avaliação. Nesse estudo, os oito
preceptores participantes da pesquisa referem-se à total falta de influência sobre o
processo de avaliação. Assim, a prática de avaliação restringe-se ao preenchimento
de formulário, de próprio punho, pelo aluno, em que ele era avaliado quanto a
aspectos como pontualidade e frequência.
Os preceptores ressaltaram que o tipo de avaliação das disciplinas Estágio de
Odontologia Coletiva é diferente da avaliação do PET-Saúde. No segundo, não há
avaliação por meio de nota, o que contempla a proposta de avaliação formativa.
Contudo, isso pode estar ocorrendo por não ser um estágio obrigatório, visto que, na
realidade brasileira, a avaliação é traduzida por nota de zero a dez:

P2C. Na verdade, a gente não tem essa avaliação de nota...
P5C. ... no PET.
P3C. Você avalia o grupo de uma forma geral, né... Compromisso, carga horária...
Mas não questão nominal, nem nominal do aluno, nem de nota, de zero a dez. No
PET não, nunca teve.

De acordo com estudos realizados no Núcleo de Tecnologia Educacional para
a Saúde (NUTES), os preceptores do internato médico da UFRJ denunciaram que,
quanto aos métodos de ensino e de avaliação, eles os realizavam de maneira
bastante intuitiva. Assumiram reproduzir a experiência vivida em sua própria
formação. Também relataram que conhecem métodos e técnicas de ensino e de
avaliação, mas reconhecem que a prática é atravessada pelo modelo tradicional por
eles vivido. Assim, confirmam que, embora conhecessem os métodos e técnicas,
havia predomínio do modelo tradicional de ensino e avaliação. Dessa forma, concluise que não é apenas importante conhecer as diferentes concepções de educação,
mas apropriar-se dessas ferramentas (MONTEIRO; LEHER e RIBEIRO, 2011).
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5.2 CATEGORIA PRECEPTORIA

Essa categoria compõe o agrupamento das subcategorias: facilidades com a
preceptoria, dificuldades com a preceptoria, dificuldades com a preceptoria PETSaúde e mudanças proporcionadas pela preceptoria, que emergiram das falas dos
preceptores pesquisados.
As subcategorias serão apresentadas e discutidas a seguir.

5.2.1 Facilidades com a Preceptoria

Durante as discussões dos grupos focais, os preceptores apresentaram
alguns fatores que facilitam as atividades de preceptoria, dentre eles relações com
alunos, com a equipe de trabalho e com a coordenação da disciplina de estágio.
A relação com a equipe de trabalho pode facilitar a preceptoria, à medida que
os componentes da equipe de saúde (médicos, enfermeiros, agentes comunitários
de saúde, técnicos de saúde bucal e auxiliares de saúde bucal) se comprometem
com o trabalho da preceptoria.
“Um profissional de saúde colaborativo preparado para a prática é aquele que
aprendeu como trabalhar em uma equipe interprofissional e tem competência para
este fim [...] A prática colaborativa fortalece os sistemas de saúde e promove a
melhoria dos resultados na saúde.” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2013).
Foi relatado apoio pela equipe de saúde bucal (técnicos de saúde bucal e
auxiliares de saúde bucal), bem como apoio e participação de outros profissionais,
principalmente do enfermeiro: “P2A. Até que com a minha enfermeira não tive
dificuldade não. Ela é comprometida com o Conselho de Saúde, bem acessível”.
O apoio oferecido pelas disciplinas que coordenam o Estágio em Odontologia
Coletiva I, II e IV é citado como fator que facilita o exercício da preceptoria:

P4B. Só elogiar, porque eles estão sempre nos apoiando lá e perguntando se está
precisando de alguma coisa, se os meninos tem assiduidade, como é que está, e é
isso que eu tenho que elogiar, eles sempre dão cobertura, pelo menos na minha
região e na minha unidade.
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P1A: Olha, assim, o apoio que a gente recebeu foi bastante, da Universidade, da
Faculdade, né? Inclusive através do professor que ia e acompanhava os alunos, e
tava lá orientando também com essas reuniões que a gente teve aqui na
Faculdade... [...]

O comportamento dos alunos é também um fator que pode facilitar as
atividades de preceptoria e, inclusive, ser motivo de estímulo. Alunos participantes,
interessados, compromissados e com iniciativa, estimulam o grupo e a equipe de
trabalho e favorecem a troca de conhecimentos:

P1A. Porque eu peguei um grupo muito bom e isso até estimula a gente também, de
pegar um grupo que tem interesse, que demonstre.
P4C. Eu tive alunos muito bons, muito participantes, muito, assim, ativos, com
iniciativas e que nós tínhamos uma troca muito saudável, muito saudável.
P4C. [...] tínhamos alunos muito compromissados e com vontade mesmo de cumprir
esse papel social.

Outro fator que facilita a preceptoria é o acompanhamento das atividades por
mestrandos. Segundo os preceptores, a presença dos mestrandos auxilia a
realização de atividades na unidade de saúde e favorece a comunicação entre o
preceptor e o professor, sendo um elo dessa relação entre ensino e serviço:

P3A. Esse ano uma experiência boa é uma menina do mestrado que estava
acompanhando os alunos junto com as coordenadoras, então, isso aí ajuda demais.
Você sentiu que ajuda? É muito bom! É uma coisa que às vezes você está em
dúvida..., às vezes é um paciente que quer conversar com você e ela está ali!
P2A. Fora que ela [mestranda] é um elo também, o que eles estão tendo de
conteúdo da faculdade, o que eu posso abordar, ela ajuda nisso também.

Foi observado, pelos preceptores da disciplina Estágio em Odontologia
Coletiva IV (clínica na atenção básica), no último período da graduação, que os
alunos que já haviam realizado o estágio comunitário no município de FirminópolisGoiás, possuem mais desenvoltura para realizar as atividades clínicas. Nesse
estágio comunitário os acadêmicos ficam durante um mês, em tempo integral,
exercendo práticas clínicas:

P4B. Esse ano eu senti, por causa da greve, eles já passaram nas cidades de
Firminópolis e São Luiz, nas cidades que eles ficam lá e eles trabalham muito. Então
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esse ano eles já vieram muito melhores do que os do ano passado [...]. Aqueles que
não passaram por lá [se referindo ao estágio de Firminópolis]ainda trabalhavam
muito devagar, nesse sentido de saber o que eles estavam fazendo. Preparo
cavitário, eles tinham muita dificuldade. Como eles já passaram lá, vieram com uma
bagagem na prática melhor do que os outros, foi isso que eu senti neles.
P4B. Eles ficam menos apreensivos de dar anestesia, fazer preparos cavitários,
alguns coitados, não tinham coragem de enfiar uma cureta lá... como eles têm que
trabalhar muito lá [se referindo ao estágio de Firminópolis], eles trabalham, diz eles
que são doze pacientes de manhã e doze pacientes à tarde.

A capacidade técnica do preceptor também foi citada como elemento
facilitador da preceptoria:

P2A. A gente tem os direcionamentos, os cadernos de Saúde da Família, e são
ótimos, porque a gente poderia direcionar também no trabalho, se tiver dúvida e até
apresentar para os alunos.
P3C. Por exemplo, você trabalha com perspectiva de educação e saúde, promoção,
independente de você, a gente têm um preparo para fazer isso, independente de ter
aluno lá ou não, né?
P5C. Sim. Se não tiver [aluno] a gente está fazendo, a gente está fazendo.

Outro aspecto é o apoio e o respeito dado pela gestão do Distrito Sanitário,
que desperta a autovalorização do profissional preceptor:

P1A: Eu acho que isso valoriza, eu acho que valoriza sim, a gente se sente, pelo
menos eu me sinto mais valorizado pelo distrito por estar participando como
preceptor, né?
P2A: Eu também sinto isso, quando a gente percebe que sempre eles [do dDistrito
Sanitário] , a partir do momento que a gente está trabalhando assim, eles sentem
segurança, sempre quando têm alguma pesquisa, está envolvendo a gente, como se
a gente já tivesse mais ou menos que ir preparado para estar trabalhando aquelas
pesquisas, tendo certa segurança de estar enviando aquelas pessoas para gente, já
sabe que a gente consegue estar trabalhando melhor, comunicando melhor com
aquelas pessoas. E pela aceitação também, né, de estar recebendo, porque não é
qualquer um que recebe [o aluno].

5.2.2 Dificuldades com a Preceptoria

Durante as discussões dos grupos focais os preceptores apresentaram,
também, alguns fatores que dificultam as atividades de preceptoria, dentre eles as
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relações com os alunos, com a equipe de serviço, com a infraestrutura, com os
equipamentos sociais, com a comunidade e com a disciplina que coordena o
estágio.
Segundo os preceptores, o comportamento dos alunos é um fator que pode
dificultar as atividades de preceptoria. Isso acontece quando os alunos apresentam
algumas características como desinteresse, descompromisso, irresponsabilidade e
pouca iniciativa, dificultando o trabalho em grupo, com a equipe de trabalho e com a
comunidade.
Muitos desses aspectos são relatados na preceptoria PET-Saúde, o que leva
à reflexão de que, sendo esse estágio inserido em uma política indutora nacional
para a reorientação profissional, torna-se importante avaliar o processo na FO/UFG,
visando reduzir os efeitos adversos:

P4C. Eu tive experiência com alunos que marcavam e não iam, faziam aquele
compromisso e não tinha respaldo. Você contava com a presença daquele aluno
naquela atividade e chegavam duas horas depois e a atividade já tinha encerrado.
[...] Eu tive dificuldade de tentar mostrar, conscientizar aquele aluno de que não é...
que ele está recebendo bolsa, que aquilo ali envolve, não só em função do dinheiro,
mas a responsabilidade até para desenvolver na vida profissional dele dali para
frente, eu tive dificuldade com um aluno.
P2C. Eu estou com dificuldade com dois alunos, com os dois. Não há
comprometimento real dos dois, então assim, tem que ficar puxando, empurrando.

De acordo com Rezende (2007, p. 8):
Profissões nascem como resposta a necessidades sociais históricas, em
determinados contextos que justificam sua existência. Organizá-las é
exigência do próprio processo societário, preservando interesses da
sociedade em geral. [...] Ao nos identificarmos como trabalhadores inseridos
nas relações sociais, assumimos uma função na divisão social do trabalho.
Os serviços prestados deixam de ser ações isoladas, meramente técnicas, e
nos impõem responsabilidade ética e política no exercício profissional.

Esse descompromisso dos alunos altera o cotidiano das unidades de saúde,
principalmente na execução das atividades programadas, e traz à tona os aspectos
éticos de formação do graduando.
Ferreira, Foster e Santos (2012, p. 128) refletem que
[o] grande desafio é reconhecer que a integração ensino-serviçocomunidade implica a construção de um novo modo de ensinar, aprender e
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fazer que seja efetivo para todos os sujeitos deste processo: professores,
estudantes, gestores das instituições de ensino superior e do SUS,
profissionais da saúde e população.

P4C. Na Estratégia da Saúde a gente tem dias pré-estabelecidos para cada
atividade, então não me resolveria ela [a aluna] comparecer em qualquer dia, tinha
que ser hoje, tudo era pré-estabelecido e eu procurava fazer, não deixá-los soltos
assim, fazer uma coisa, a gente tinha um planejamento mensal pré-estabelecido ao
final de cada mês, ou seja, eles já sabiam o que iam fazer cada dia na unidade até
para ter uma logística mesmo, mas não dei conta.

Outra dificuldade relevante em relação aos alunos é sensibilizá-los sobre a
importância do seu compromisso com as atividades do estágio. A inserção desse
aluno nas unidades de saúde deve ser construída de forma conjunta entre a
instituição de ensino e os protagonistas do serviço, visando atender as necessidades
de ambos e também do usuário. Se esse processo não está acontecendo a
contento, este deve ser revisto, visando atender aos princípios da formação e da
atenção em saúde:

P5C. Eu acho que talvez a maior dificuldade seja despertar no aluno que ele está ali
e existe um papel social, comunitário, a ser feito.
P5C. O foco talvez seja esse, se envolver na problemática da comunidade. E talvez
mostrar isso para o aluno, então é um pouco complicado. Em determinadas
situações eles até nos colocam numa saia justa, porque o aluno vai passar por ali e
você está ali. Ali é o seu local de trabalho. Compromissos feitos e não assumidos
vão gerar, por parte da comunidade, cobranças a você, porque você vai estar ali este
ano, o próximo, quem sabe quanto tempo mais [se referindo ao cirurgião-dentista
preceptor]. O aluno vai passar. Então é uma problemática essa questão; mostrar
para ele que o papel dele ali é social também. Esse compromisso que tem que criar
com a comunidade não é tão simples, é uma das dificuldades.

Em relação à função social e à formação ética do profissional no curso de
Odontologia, é necessária e essencial uma adequada orientação sobre os aspectos
éticos, legais e sociais, relacionados à atividade profissional, seja para a prática
cotidiana em suas relações interpessoais, seja para o exercício profissional lícito e
responsável, digno e respeitoso, bem como para o reforço do compromisso social do
estudante no desempenho futuro de suas atividades (UNIVERSIDADE FEDERAL
DE GOIÁS, 2009).
Esse descompromisso também acontece nas disciplinas de Estágio de
Odontologia Coletiva e os preceptores questionam se seria a instituição de ensino
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que não está exercendo o papel fundamental de discutir a seriedade do estágio, ou
se isto é algo do indivíduo:

P3B. Eu não sei se é bem colocado até para o aluno sobre esse estágio, essa
seriedade que eles têm que ter no estágio ou se eles estão encarando que é só
cumprir as horas que eles têm que fazer, tantas horas de estágio, vai lá e cumpre e
pronto, então eu acho que nós, como profissionais, a gente têm essas dificuldades.

A falta de interesse e compromisso possivelmente ocorre porque “os alunos,
na sua maioria, não projetam o serviço público como espaço preferencial para a
atuação como profissionais da saúde” (PALMIER et al., 2012). Isso parece claro na
fala do preceptor P4B, na qual fica evidente a prioridade dada pelo acadêmico:
“Esses meninos querem fazer tudo de uma vez só, eles chegam lá e querem fazer e
se mandar porque tem uma reunião da formatura”.
De acordo com Monteiro, Leher e Ribeiro (2011), é recorrente o mal-estar
sentido pelos preceptores em relação à falta de interesse de boa parte dos alunos
nas atividades práticas. A falta de interesse observada nas ausências às atividades
planejadas e/ou sua permanência apressada nas enfermarias e ambulatórios é
justificada pelos alunos devido à necessidade de participar de atividades teóricas
que ocorrem paralelamente na graduação.
Da mesma forma, no presente estudo foi citada a dificuldade com a
disponibilidade de horários dos alunos do estágio PET-Saúde. Essa dificuldade não
foi relatada nas disciplinas de Estágio em Odontologia Coletiva, uma vez que,
nestas, provavelmente essas mudanças de horário não ocorrem na realidade. Além
disso, as mudanças de horários de aula e avaliações devem ser pactuadas com os
alunos, no sentido de não retirá-los de suas atividades da instituição:

P2C. Outra coisa que eu acho difícil e que eu estou percebendo é a carga horária
dos alunos. É muito difícil. A princípio foi estipulada uma carga horária, aí a gente
começa a trabalhar com o aluno dentro daquela carga horária que ele estipulou, só
que, de repente: “Ah, eu não tinha uma aula nesse horário, agora eu já tenho!”. Está
acontecendo muito isso comigo. “Eu não pude ir nesse dia e agora eu já posso!” E
como foi falado aqui, deles acharem que é... “Ah! Porque hoje eu não tive uma aula,
eu posso ir hoje porque sobrou esse tempinho e eu corro lá!” Então é assim, a falta
de comprometimento mesmo.
P2C. “Eu podia nesse dia e agora eu não posso mais, minhas aulas mudaram”, “Ah
não, nesse dia eu podia, mas a professora marcou uma prova”, entendeu? Então é
assim, é difícil você desenvolver sem saber se o aluno vai estar ali.
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P3C. Porque você chega lá, às vezes ele [aluno] comunica por e-mail, telefone: “Eu
posso ir lá tal horário, tal dia?” Você não tem atividade planejada, não deu tempo,
fica aquela coisa solta.
P2C. Às vezes nem comunica.

Os alunos parecem assumir uma postura descompromissada com atividades
que não possuem avaliação por nota, desconsiderando o produto que devem
construir para a comunidade:

P3C. Igual ele [outro preceptor participante] falou: Tem nota? Tá valendo nota?
Então, no caso do grupo PET é a questão da carga horária: eu estou devendo tantas
horas. “Eu posso ir lá hoje e ficar o dia todo lá?” Ficar lá sem atividades, entendeu?
Aí leva o papel e cumpriu a hora dele e recebe a bolsa. Para ele [aluno], na cabeça
dele é assim. Eu já fico muito preocupado nesse sentido porque fica uma coisa solta,
um projeto que ele está ali para cumprir a carga horária dele, mas e a atividade? O
que ele vai fazer, produzir? E a gente também fica, né?

Alguns horários alternativos são sugeridos pelos alunos, por exemplo, aos
sábados, quando a equipe da ESF trabalha no dia. Para alguns preceptores esta
não seria uma alternativa viável, pelo alto índice de falta da comunidade nas
atividades educativas nesses dias:

P2C. Até mesmo porque é difícil levar, no sábado pela manhã como a maioria têm
disponibilidade, é difícil levar os usuários até a unidade de saúde para ele participar
de uma atividade do PET, a não ser que seja uma atividade que ele seja atendido
pelo médico, não digo nem pelo dentista, pelo médico.

Sobre a dificuldade de horários para os alunos do PET-Saúde, os preceptores
relatam que as alterações de horários não contribuem para o desenvolvimento das
atividades e prejudicam os resultados propostos. Eles acreditam que é papel do
preceptor, nesse momento, ser mais exigente, expondo isso para a coordenação do
PET-Saúde. Sugerem, inclusive, que a seleção do aluno para o PET-Saúde deve ser
mais criteriosa nesse aspecto:

P5C. Mas eu acho que nosso papel, então, é criticar a grade dos alunos de
determinados cursos e não recebê-lo do jeito que se pode ser ou do jeito que se
pode ter, qual o crescimento disso?
P2C. Eu tenho um aluno na Medicina que eu pensei: “Gente por que se abriu vaga
para Medicina? Porque não tem horário. Tudo que você fala ele...
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Embora as atividades de gestão também sejam relevantes para a formação,
estas são vistas como alternativa por falta de opção: “P2C. O aluno tem que ficar no
papel administrativo, porque ele não tinha nenhum tempo livre para o papel
presencial.”.
O trabalho em equipe multiprofissional também é preconizado pelas DCN,
uma vez que o impacto de um trabalho em equipe é maior pelas contribuições de
cada membro (MORITA; KRIGER, 2004).
Para se trabalhar multidisciplinarmente é necessário compartilhar o
planejamento, dividir tarefas, aprender a cooperar e colaborar. É preciso,
principalmente, se conscientizar que os problemas de saúde são sempre
interdisciplinares e que, portanto, deve-se romper com o modelo anterior, focado no
trabalho individual de cada profissional de saúde (MORITA; KRIGER, 2004).
O trabalho em equipe ocorre entre profissionais de uma mesma área, por
exemplo, na Odontologia, os Cirurgiões-Dentistas, os Técnicos em Saúde Bucal
(TSB) e os Auxiliares em Saúde Bucal (ASB), mas também deve ocorrer entre
profissionais de outras áreas da saúde, como Médicos, Enfermeiros, Psicólogos,
Fonoaudiólogos, Técnicos e Auxiliares dessas áreas também (MORITA; KRIGER,
2004). Devem incluir-se, especialmente, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS),
que possuem uma importante interface com a comunidade.
Neste estudo, as dificuldades vivenciadas com a equipe durante as atividades
de preceptoria vão além da falta de cooperação na realização das atividades
(interprofissionalização) – incluem também a falta de receptividade pelos
componentes da equipe:

P3A. A recepção dos meus colegas de equipe em relação à Odontologia... Eles não
dão importância. Se você sai com os meninos, apresentam tudo, eles olham assim:
“Nossa! Mais um povo, mais um povo da Odonto.
P2A. Com a equipe, quando eu fui avisar, por exemplo, que ia ter apresentação do
grupo lá, na unidade, eu senti mesmo um descaso.

Foram

também

relatadas

dificuldades

com

categorias

profissionais

específicas, como o ACS, por sua falta de interesse pelas atividades da saúde bucal.
A dificuldade em relação aos agentes não foi compartilhada por todos os
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participantes: “P3A. Em relação ao agente de saúde, o prazer que eles têm de
trabalhar... Eles fazem todo o trabalho que o enfermeiro manda, que o médico
manda, quando chega na parte da Odontologia, que a gente pede ajuda: ‘Nossa!
mais um trabalho?’”.
A prática colaborativa, proposta pela Organização Mundial de Saúde (2013),
propõe estratégias para modificar a forma como os profissionais de saúde interagem
uns com os outros para prestar assistência e, para que isso aconteça, a educação
interprofissional é fundamental para implementar mudanças na prestação de
serviços: “P3A. Eu sempre tive essa dificuldade e você às vezes tem quase que
comprar o agente de saúde: no final nós vamos dar um diplominha, nós vamos dar
um curso, nós vamos dar um brinde”.
Na proposta da prática colaborativa não haveria espaço para a barganha, pois
ela se organiza em torno das necessidades da população.
Na fala do preceptor é possível perceber que ele busca entender as causas
do comportamento do ACS: “P4C. Porque para quem recebe muito esses alunos,
até mais do que eu são as agentes, elas estão ali anos a fio recebendo esses alunos
e elas já estão cansadas: ‘Ah, eles [alunos] vão de novo, falar de novo isso’.”.
Houve também relatos de dificuldades com os médicos e enfermeiros, que,
além de não participarem de uma simples apresentação, dificultam a participação
dos ACS:

P4A. Eu até tentei, igual no dia da apresentação, eu convidei todos da unidade,
inclusive o pessoal da recepção, todos mesmo, da limpeza, todos, e a gente sente
dificuldade nisso; sempre a médica não pode, a enfermeira está fazendo alguma
coisa, e mesmo que a gente esteja lá com os agentes, eles [enfermeiros] atrapalham
e ficam chamando; não vai demorar três horas, é coisa de uma hora, será que não
poderia deixar essa... Aí fica: fulano vem cá, sicrano vem cá. Acaba que atrapalha,
dispersa o profissional que está lá, então será que isso poderia deixar para daqui
uma hora, daqui duas horas, será que é tão urgente assim que teria que ser naquele
momento? Então assim, eu tenho esse problema lá na minha unidade.

A participação às vezes acontece não por verdadeira motivação, mas pela
relação pessoal de amizade existente.

P1A. E meus agentes chegaram atrasados, mas foram. Pelo menos o pessoal da
recepção, muitos foram por mim, por gostar de mim e tal, e não pela importância da
questão, então o que eu vejo muito é isso... e a enfermeira não pode ir, igual você
falou, será que não podia ter deixado ali vinte minutinhos? Porque não demora tanto.
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A médica então, nem se fala, ela nem foi lá, pelo menos a enfermeira demonstrou
que queria, ela apareceu lá, rapidinho, mas acaba às vezes atrapalhando, como você
disse.

Foi também relatado dificuldades em relação à remuneração e não
remuneração de profissionais entre os programas:

P3A. Porque a pessoa está recebendo? E o agente de saúde também não queria
receber ninguém... Já que eu não ganho e a outra recebe, eu também não vou
ajudar ninguém. [uma vez que há unidades que recebem alunos pela disciplina
Estágio em Odontologia Coletiva I e II e pelo PET-Saúde, havendo remuneração
neste, mas não naquele]

O produto do trabalho realizado e/ou o projeto de intervenção, que deveriam
ter a participação efetiva dos profissionais da unidade básica de saúde para opinar,
são totalmente desconsiderados: “P3A. [...] na hora de apresentar um trabalho só
nós que assistimos”.
A dificuldade com a equipe, segundo alguns preceptores, ocorre porque os
demais profissionais que a compõem não compreendem que a Odontologia não se
restringe às atividades ambulatoriais. O conceito ampliado de saúde não faz parte
da compreensão desses profissionais:

P4A. [...] Nossa, hoje ela não vai atender! Então acha que a gente não está
produzindo. Eles [equipe] acham que a Odonto ainda tem que ser ali, a curativa, não
a prevenção, mesmo dentro da estratégia, então eu estou trabalhando, na hora que
eu estou sentada na cadeira, extraindo um dente, fazendo uma restauração, fora
isso, eu não estou produzindo.

Além de não ser colaborativa, a equipe às vezes age fiscalizando as
atividades a serem realizadas pelo profissional:

P4A. Eu também tenho essa dificuldade. A minha visita é na terça pela manhã, que é
o horário que os alunos vão e aí é direto. No ano passado eu não peguei aluno por
causa disso, é tanta cobrança... Todos os anos eu pegava, aí ficava: “Você não vai?”
[na visita domiciliar]. “Olha, o Ministério da Saúde cobra!”.

O estigma da Odontologia pela equipe, portanto, é algo percebido pelos
preceptores, que citaram como um dos motivos que contribuem para reforçar esse
estigma o fato de os outros componentes da equipe desconhecerem o processo de
trabalho da Odontologia, suas dificuldades e limitações cotidianas: “P4A. [...] eles
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acham que a Odontologia não faz nada... [devido a vários problemas técnicos] então
é mais um pessoal que está ali[...]”.
A dificuldade de trabalhar em equipe também impossibilita a realização de
projetos com atividades interdisciplinares: “P3A. Tem muitas unidades que recebem
estudante das outras áreas e cada um acaba fazendo um trabalho separado, acaba
que Odonto é só Odonto, Fisioterapia é só ela, Enfermagem é só ela, Medicina é só
ela [...]”.
Essa dificuldade com a equipe pode ser atribuída ao fato de os profissionais
não possuírem perfil para o trabalho em equipe. Esse problema poderia ser
reduzido, segundo os preceptores, com uma melhor seleção dos profissionais que
comporiam as ESF:

P1A. Porque às vezes os profissionais não tem esse perfil de trabalhar em equipe,
como o médico. Ele entra na Estratégia sem avaliação nenhuma de perfil, então isso
aí dificulta, dificulta muito o trabalho para gente.
P4A. Principalmente porque eles [médicos] não têm nenhuma prova para poder
entrar na Estratégia, igual nós [cirurgiões-dentistas].

Essa forma de contratação do médico para a ESF, de acordo com os
cirurgiões-dentistas preceptores, dificulta o exercício da preceptoria, uma vez que
muitos deles não possuem perfil para trabalhar com ESF, o que produz efeitos na
equipe e dificuldades para a preceptoria e para o ensino:

P1A. Ele [médico] entra ali [ESF] como espera de uma residência...
P2A. Exatamente, ‘passar uma chuva’, como eles falam. Estou aqui passando uma
chuva.
P1A. Então, não tem comprometimento que a gente tem... de querer melhorar, eles
estão só ali atendendo, atendendo, e não estão preocupados em trabalhar em
equipe não, é o que eu vejo.
P4A. Principalmente quem já sabe... Em janeiro eu vou sair.

A falta de interesse na continuidade do serviço dificulta o vínculo com a
equipe e a comunidade e influencia o processo educativo:

P2C. [...] são médicos de contrato e médicos que estão ali recém-formados
aguardando a oportunidade para fazer a especialização... a residência, né? [...]
porque eles estão ali momentaneamente, eles não querem ter esse vínculo com a
comunidade e a comunidade também não faz questão disso, né? Porque qualquer
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um que tiver ali está atendendo, tá bom, então esses alunos percebem isso, eles
vêem isso [...].

Para os preceptores do grupo focal 2 (estágio clínico), a dificuldade com a
equipe acontece entre a própria equipe de saúde bucal:

P2B. O pessoal de apoio, eu acho que eles acham um grau de dificuldade.
P4B. Auxiliar [ASB], TSB... Eles reclamam.
P2B. Eles reclamam que vai gastar mais tempo...
P4B. Eles têm que lavar os instrumentais que eles [alunos] usam e a demora é
grande, eles ficam esperando para lavar e ir embora, termina que eles ficam até mais
tarde, realmente. Eu sei que têm que cumprir o horário, mas eles poderiam estar
tomando um cafezinho, fazendo alguma coisa... não... Estão lá esperando para lavar
o instrumental e isso muda realmente a rotina de trabalho.

No grupo focal 3, foi citado como fator que contribui para a dificuldade de se
trabalhar em equipe o novo formato do PET-Saúde. De acordo com os cirurgiõesdentistas, o modelo atual do PET-Saúde contribui para a desarticulação do trabalho
em equipe:

P4C. Todos estavam envolvidos [referência ao formato PET-Saúde anterior] em cima
das atividades com aqueles alunos, então tinha mais um planejamento em conjunto e
eu noto que hoje [referência ao formato PET-Saúde 12/13], na minha unidade, eu
não sei quem é PET.

De acordo com os preceptores, as dificuldades com a comunidade estão
relacionadas ao conceito que os usuários do SUS possuem de saúde, ainda
centrada no modelo clínico-restaurador. Foi identificada também diferenças nas
comunidades de diferentes distritos sanitários, que, por sua vez, podem estar
reforçando essa postura dos usuários:

P2A. E olha que na região leste ainda dá para fazer outras coisas, porque eu, como
trabalhei no [distrito] noroeste você fica só no consultório, atendendo demanda, e se
você não fizer a população te cobra por isso, tipo: aí eu fui numa reunião de grupo de
hipertenso, porque não está atendendo.

Segundo Narvai (1992):
Não esquecendo a importante diferença entre atenção e assistência, sabese que a articulação entre as duas formas de modelos são imprescindíveis,
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uma complementando a outra. Mesmo estando parte significativa da
assistência odontológica restrita à produção de restaurações dentárias (se
faz necessária para o alívio imediato do sofrimento e para obtenção de
algum conforto), e ainda que se lhe possa questionar a capacidade de, com
restaurações, curar a cárie como vem ocorrendo recentemente a partir das
críticas ao assim denominado “paradigma cirúrgico-restaurador”, é
necessário um permanente investimento nos aspectos relacionados à
tecnologia da assistência, uma vez que simplesmente não podemos falar
em integralidade da prática odontológica se tal prática situar-se,
equivocadamente, em apenas um dos polos da dicotomia preventivocurativo.

Essa dificuldade com a comunidade, de acordo com os profissionais de
saúde, poderia ser superada se houvesse investimento na educação dos usuários
que, dessa forma, poderiam mudar também a forma de pensar e agir em saúde.
Embora seja positivo o profissional compreender que não deve apenas ficar
centrado no modelo clínico-restaurador, não se pode esquecer que há uma grande
necessidade acumulada por serviços odontológicos em função dos modelos préexistentes ao modelo de promoção da saúde. Essa posição diante da demanda é
também um processo educativo para o graduando: “P1A. Por isso que eu falo que
tem que mudar a cabeça da população, acha que tem que ser pronto-atendimento”.
Conforme Rohr e Barcellos (2008, p. 40):
Mais do que garantir o acesso, lembramos que o modelo de assistência
odontológica deve ser constante, universal, justo, eficiente, de caráter
integral e resolutivo, capaz de satisfazer tanto usuários como profissionais
de saúde, de forma a contribuir para a melhora na qualidade de vida da
população.

Outra dificuldade enfrentada com a comunidade ocorreu na preceptoria da
disciplina Estágio em Odontologia Coletiva IV. Nessa disciplina os alunos realizam
atendimentos ambulatoriais e de urgência. De acordo com os preceptores, alguns
usuários, ou pais e responsáveis pelos menores, se sentem desencorajados,
receosos de realizarem ou deixarem seus filhos serem tratados pelos alunos. Esse
relato ocorreu apenas entre os preceptores que realizam atividades nos Centros de
Saúde. A mesma observação não foi compartilhada pelos preceptores que realizam
atividades nos CAIS:

P3B. Então eu senti assim, que os pacientes eles já me conhecem de longa data, já
me tratam como se fosse particular, ‘é minha dentista!’ Então quando os estagiários
vão, eles simplesmente não querem fazer o tratamento com o estagiário. [...] Estava
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faltando paciente, porque ele some, ele fala: “Não, se esse período é estagiário, eu
vou tratar só ano que vem!”. Então essa dificuldade a gente está enfrentando.
P3B. Tem certas mães que falam: “Aquele ali é o ‘aprendista’?” Não fala nem que é
estagiário, é ‘aprendista’, aprendiz de dentista.

Os equipamentos sociais fazem parte de uma possível rede de articulação
com o setor saúde, possibilitando ações que possam melhorar a saúde da
comunidade. Para que esta articulação ocorra, é necessário que os sujeitos
envolvidos compreendam que o processo saúde-doença é influenciado por múltiplos
fatores, que muitas vezes extrapolam o setor saúde.
Algumas dificuldades da preceptoria são relacionadas aos equipamentos
sociais. Há inexistência ou indisponibilidade de equipamentos sociais para que haja
uma parceria. Também se percebe que as escolas e creches são os equipamentos
sociais mais utilizados:

P3A. É uma dificuldade que eu vejo, porque na minha área não têm escola. Têmm
uma escola, mas nós tivemos uma experiência ruim lá, porque ela não gosta muito
de receber aluno, então eu tenho que ficar assim, procurando coisas para os alunos
fazerem, [...].
P3A. Falou que não queria mais, que a gente estava interferindo muito na realidade
dentro do colégio, e aí a partir daí eu não trabalho mais com isso [com a escola].
P3A. Saúde da Família não é só escola e creche que nós trabalhamos, então eu
acho que a gente poderia trabalhar mais coisas, acho é por isso que eu fico um
pouco frustrada.

Ademais, houve relatos diferentes sobre o acolhimento das escolas: “P2A. Na
escola também [não tenho dificuldade] a gente é muito bem recebido, eles gostam
muito das atividades lá”.
De acordo com os preceptores, a disciplina da graduação a que o estágio se
vincula também contribui com as dificuldades para o exercício da preceptoria. A falta
de apoio por parte das disciplinas é percebida por alguns preceptores:

P3A. Acho que particularmente tem pouco apoio da pessoa responsável, os alunos
ficam um pouco jogados.
P3A. E acaba sentindo assim: “Toma que o filho é teu”, e aí? O que eu vou fazer com
esse filho?
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A falta de apoio também inclui a ausência dos professores nas unidades de
saúde:

P1A. Porque eu sinto um pouco de insegurança no dia que a professora não está
presente, acontece muito, porque às vezes ela não pode estar presente todas às
vezes, ainda mais agora que ela está ocupando dois grupos na mesma unidade,
então às vezes eu sinto um pouco de insegurança por isso, por não ter a formação.
Na hora que a professora não está junto eu já fico meio insegura, se estou fazendo
certo.

Segundo a Resolução CONSUNI 06/2002, Seção II, artigo 8º:
O estágio curricular será desenvolvido em forma de disciplina(s) [...]
mediante atividades de caráter eminentemente pedagógico e cumprido em
campo específico de atuação do profissional de cada área.
[...]
§ 2º- As atividades desenvolvidas no estágio curricular serão
acompanhadas por professores da unidade responsável pelo curso,
contando, quando for o caso, com a colaboração dos profissionais do
local onde o estágio ocorrerá. (negrito da autora) (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS, 2002)

Pode-se perceber ainda, pela fala anterior, que a dificuldade associada às
disciplinas se deve à falta de formação para a atividade de preceptoria, que seria
essencial para o empoderamento da função de preceptor, deixando-o mais seguro,
autônomo para essa atividade e, por sua vez, menos dependente da presença dos
professores das disciplinas.
Essa ausência de apoio é, para alguns preceptores, um fator desmotivador
para a permanência nessa atividade: “P3A. Eu acho que pelo sistema, pela má
orientação para nós, mau apoio, me fez ficar sem estímulo de continuar”.
Outra limitação, que no ponto de vista do preceptor poderia ser modificada
para atuação da disciplina, é o tempo destinado à preceptoria, considerado pouco
pelos preceptores para a realização de atividades com os alunos, prejudicando o
resultado:

P1A. É por que a experiência deles [alunos] lá [nas unidades] é pouca.
P3A. Pouca demais e fica restrito!
P1A. E fica só 2 horas... 2 horas e meia por semana!

Os preceptores também associam a falta de compromisso dos alunos durante
as atividades de estágio à não orientação das disciplinas em relação à realidade
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local, ao estágio, às atividades, aos recursos disponíveis. Outros acreditam que essa
orientação é feita pela disciplina, entretanto, não está sendo eficiente, uma vez que
não está sendo exigida:

P1C. Poderia dar um choque [choque de realidade] nesses alunos, e falar que ele
não está ali para brincadeira...
P1C. Eu acho que aqui na faculdade os professores tentam né... Estimular os alunos,
orientar, para chegar no serviço, dão algumas orientações, mas às vezes é um
tratamento de choque mesmo que tá faltando: Olha vocês estão indo para campo de
estágio, não é brincadeira, vocês vão ficar de passagem, igual ela falou, mas vocês
estão comprometendo o nome de uma equipe, tenham muita seriedade no serviço”.
Não sei de que forma pode sensibilizar aqui, saindo daqui. Tem alguma orientação
com certeza, né, quanto a isso, mas...

As dificuldades no exercício da preceptoria também são consequência da
própria formação do preceptor, seja em relação ao ensino (preceptoria, metodologias
de ensino, metodologias de avaliação) ou em relação ao serviço (temas relacionados
à ESF). Isso pode comprometer o alcance dos objetivos da preceptoria. Não foram
citados assuntos e técnicas próprias da Odontologia, como a dificuldade com a
própria formação:

P1A. [...] às vezes eu sinto um pouco de insegurança por isso, por não ter a
formação [em preceptoria]. Então na hora que a professora não está junto, aí eu fico
já meio insegura, se estou fazendo certo.
P3A. Eu queria que preparasse a gente para Estratégia e Saúde da Família, coisa
que nós temos dificuldades. E como é que você vai passar para um aluno isso?
P3A. PMAQ, AMAQ, então ali têm um roteiro do que deve fazer em Estratégia e
Saúde da Família e ali eu vi tanto que nós não fazemos nada, o quanto somos
bitolados. Então você lê aquele livro lá, aquele roteiro, você fica com vergonha. Você
fala: “Puxa! Eu não estou fazendo nada de Estratégia”.
P4C. Eu não sou pedagoga para tentar prender a atenção dele, é isso que eu me
frustro.

Outra dificuldade que ocorre no exercício da preceptoria relaciona-se à
infraestrutura disponível para realizar a preceptoria. De acordo com alguns
preceptores, as condições físicas das unidades de saúde não favorecem as
atividades de estágio dos alunos:
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P2A. Eu tenho dificuldade com relação a espaço físico, eu não tenho condições de
acolher o pessoal lá e agora com o ar condicionado estragado, a sala já é pequena,
um calor insuportável à tarde, aí têm hora que a gente fica... sem lugar, e essa é uma
dificuldade.

Segundo Ribeiro (2011), se relacionam às dificuldades encontradas nas
unidades de saúde a baixa remuneração das equipes, as precárias condições de
infraestrutura e a sobrecarga de trabalho, que se somam às dificuldades no campo
da educação.
Dependendo da unidade de saúde, sua condição física não é uma dificuldade
para a realização das preceptorias: “P1A. Minha estrutura física é muito boa, nesse
ponto eu não tenho dificuldade nenhuma não”.
Para solucionar as dificuldades com a estrutura física, os preceptores
sugerem que a seleção das unidades de saúde para receber alunos também deveria
ser pensada. Dessa forma, minimizaria as dificuldades a serem enfrentadas e
favoreceria as atividades e os resultados da preceptoria:

P1A. Porque os estagiários sempre vêm em grande quantidade, no mínimo uns
quatro ou cinco, então se não tiver espaço para receber, como é que faz? A gente
acha ruim, acha que deveria ser avaliado sim. [sobre avaliar as unidades de saúde
para ser campo de estágio]

Além da falta de infraestrutura das unidades de saúde, que inclui falta de
salas apropriadas para receber alunos e equipamentos com defeitos – como ar
condicionado e equipamentos odontológicos –, a falta de material de consumo para
a Odontologia também é lembrada pelo preceptor como dificuldade:

P3A. Porque os alunos chegam, olham para isso [equipamentos odontológicos com
defeito] e para eles é até piada, porque tem hora: “Vocês trabalham muito? Deixa eu
ver o consolidado de Odontologia?” Você tem vergonha de mostrar e eu me sinto
mal, porque eu sou uma mão de obra cara, estou lá sem fazer nada e o pior é a
situação.

A ideia de proporcionar cenários de práticas reais com o propósito de que tem
que ser mostrada a realidade do SUS e, portanto, não se deve fazer pré-seleção de
unidades, por exemplo, para que esta não seja maquiada, poderia também ser
aproveitada como espaço para a educação. Nas falas dos preceptores não há, em
momento algum, a proposição de se refletir sobre a situação, de se acionar o
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conselho de saúde ou de trazer à discussão junto aos gestores o problema de
financiamento do SUS, ou a organização dos próprios serviços de saúde.
Da forma como está sendo conduzido o processo, será que está realmente
favorecendo a formação desse aluno? Até que ponto apresentar essa realidade está
favorecendo o conceito que ele tem de SUS ou de Saúde Pública? Ao realizar
atividades de estágio em unidades que não oferecem ao acadêmico a oportunidade
de desenvolver adequadamente seu trabalho, ou que não proporcionem uma ação
que busque mudanças efetivas, não estaria contribuindo para que se viesse, no
futuro, a repetir e justificar as dificuldades, considerando que para ele aquilo tudo é o
normal, comum? Não se pode esquecer que a postura do profissional é também um
espaço de aprendizagem. O profissional que não reflete sobre a realidade pode se
tornar um mero reprodutor de ações clínico-restauradoras, às vezes dando ‘um
jeitinho na realidade’.

P1B. E sempre tendo a humildade de ouvir o questionamento dele [aluno] até ele
tentar corrigir a gente. Não seria assim? Não seria melhor? Tentar explicar para ele
que não é que seria melhor. Você sabe que seria melhor, mas a condição não
oferece isso.
P1B. Como eu vou cobrar, por exemplo, na falta de um material se eu vou usar outra
coisa [outro material]?

Outra dificuldade é o dualismo público e privado, reforçado nos estágios em
relação aos equipamentos e materiais de consumo utilizados, sem que ao menos se
faça uma reflexão mais aprofundada dessa dificuldade, que aí sim poderia ser
transformadora da realidade. Por que não ter material adequado? Isso é o normal, o
corriqueiro? Por quê? Devemos aceitar isso como profissionais de saúde? É isso
que está sendo ensinado para os alunos? Será que não se está exigindo dos
discentes que adaptem o que aprenderam a uma realidade desfavorável? Não
deveria ser o contrário? Ensiná-los a liderarem e exigirem condições de trabalho e,
assim, melhorar o serviço de Odontologia para os usuários, além de zelarem pelo
bom conceito da profissão? Esta seria a postura do profissional que pensa a
integralidade no cuidado e que consegue incorporar o conceito ampliado de saúde:

P1B. Colocar algo contrário que o rapaz ou a moça aprendeu aqui [se referindo a
FO/UFG], mas mostrar que nossa realidade[ no seriviço] como a doutora falou, é um
tanto quanto diferente lá, então se você vai fazer uma condução que às vezes não
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tem o material adequado, você caminha para o outro lado, se ele te questionar, você
tem a humildade de falar assim: “Não, o que a gente quer aqui é o bem-estar do
paciente. A gente não está questionando o que é o certo ou errado nesse momento,
a gente quer resolver, dar conforto ao paciente.

Outra dificuldade encontrada pelos preceptores no exercício da preceptoria é
a falta de aproximação do ensino e do serviço em relação às orientações sobre o
papel que exercem e as capacitações pertinentes a essa função:

P1A. Eu também acho que falta um pouco de capacitação, vamos dizer assim,
porque a gente chega ao serviço público e... “Vocês têm que acompanhar os
meninos” e é isso assim...
P4A. A gente sente falta, realmente, de uma orientação maior dentro da preceptoria
dos alunos.
P1A. A gente não é capacitado para isso [para contribuir para o perfil do
profissional]... Ás vezes a gente tem até noção, boa vontade, mas não tem a prática.
P1A. Eu ainda acho que falta essa questão de curso focado para o preceptor.
P3C. Vendo o nosso lado, parece que falta esse preparo também, um pouco. Um
preparo sim, que a gente não tem esse preparo, vamos dizer assim, acadêmico,
pedagógico, entendeu?

De acordo com os preceptores, a capacitação favoreceria a preceptoria a
alcançar seus objetivos: “P3A. Eu acho que a gente poderia trabalhar melhor se
fossem bem orientados”.
Os preceptores percebem que não conseguem realizar a integralidade na
preceptoria, mas eles tentam, principalmente ao desenvolver seus projetos, mesmo
que não haja interdisciplinaridade de alunos de outros cursos ou de profissionais de
outras áreas:

P2A. Eles [alunos] tinham focado em manifestações e terceira idade, de doenças não
só da boca, iam fazer uma atividade autoexame bucal, orientar, mas também
focando em outras questões que poderiam atingir pessoas de terceira idade.
P3A. Têm muitas unidades que recebem estudante das outras áreas e acaba cada
um fazendo um trabalho separado, acaba que Odonto é só Odonto, Fisioterapia é só
ela, Enfermagem é só ela, Medicina é só ela.

Muitas vezes as atividades se restringem apenas a assuntos específicos da
Odontologia pela dificuldade de articulação entre os profissionais da equipe de
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saúde ou pela dificuldade de articular horários entre os estagiários e os professores
dos outros cursos de saúde:

P3A. [...] vai fazer um trabalho de lixo, não pode envolver Enfermagem, os alunos de
Enfermagem, não se poderia trabalhar mais fundo com isso, aproveitar esse
conhecimento? Acaba a gente sempre falando de câncer de boca, cárie, doença
periodontal, fica muito bitolado, então eu acho assim, vamos aproveitar os outros
alunos da Federal. É difícil? É! Porque a gente não consegue nem reunir, não é? É
mais ou menos os professores falarem a mesma linguagem e ter uma continuidade
do trabalho.
P1A. [...] o grupo foi trabalhar no grupo de Fisioterapia, mas faltou se comunicar,
falar a mesma língua. Na hora que chegou lá, os meninos chegaram para fazer
atividade, naquele dia não tinha reunião, então eles perderam muito tempo, a gente
quis fazer uma coisa mais integralizada, integrar a Fisioterapia, aproveitar toda a
equipe, não só de uma equipe, mas não conseguiu por falta disso. Não sei se por
falta de vontade do professor, não sei o que foi, [...] a gente sentiu uma dificuldade
de estar utilizando isso aí, de estar fazendo de forma integral com outras equipes.

A complexidade das matrizes curriculares dos cursos ainda é um grande
obstáculo para que os acadêmicos façam ações conjuntas. O PET-Saúde pode ser
uma saída nesse sentido. Porém, não se pode esquecer que esse estágio é
direcionado a um grupo restrito de alunos e que nem sempre tutores (professores) e
preceptores detêm o conhecimento dos conceitos básicos de interdisciplinaridade.
A preceptoria causa dificuldades, uma vez que é percebida como interferência
no trabalho do cirurgião-dentista, tendo, inclusive, os preceptores da disciplina
Estágio em Odontologia Coletiva IV – atuantes na preceptoria clínica – citado que
ela diminui a produção ambulatorial do cirurgião-dentista preceptor, por este se
dedicar à orientação do aluno.
Há um pacto verbal de que a produção do acadêmico sob a supervisão do
preceptor é lançada como produção da equipe de trabalho, mesmo esta sendo, às
vezes, uma produção menor:

P2B. [...] minha produção vai cair, porque, de certa forma, a gente vai ter que estar
orientando.
P4B. É verdade, sempre cai [a produção clínica].

Os preceptores do PET-Saúde citaram que a preceptoria interfere em seu
trabalho, quando os compromissos assumidos pelos alunos durante o estágio não
são executados:
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P5C. Em determinadas situações eles até nos colocam numa saia justa, porque o
aluno vai passar por ali e você está ali. Ali é o seu local de trabalho. Compromissos
feitos e não assumidos vão gerar, por parte da comunidade, cobranças a você,
porque você vai estar ali este ano, o próximo ano, quem sabe quanto tempo mais. O
aluno vai passar. Então é uma problemática essa questão: mostrar para ele que o
papel dele ali é social também. Esse compromisso que ele têm que criar com a
comunidade não é tão simples. É uma das dificuldades.

Durante a disciplina Estágio em Odontologia Coletiva I realiza-se um
diagnóstico da realidade, buscando seguir cinco eixos principais: perfil histórico e
sociodemográfico; condições socioambientais; aparelhos/serviços sociais; perfil da
morbimortalidade (registro de atividades, procedimentos e notificações); capacidade
de ação da população. Em seguida, deveria ser proposto um projeto baseado nas
prioridades passíveis de se realizar intervenção (NUNES et al., 2013).
Os preceptores relatam dificuldades também no momento de propor os
projetos da disciplina Estágio em Odontologia Coletiva I. Segundo eles, há uma
tendência, por parte dos alunos, de escolherem atividades mais fáceis, tranquilas.
Isso muitas vezes não vai ao encontro das reais necessidades das unidades de
saúde e, inclusive, do diagnóstico da realidade realizado pelos alunos.
A consequência disso é a desarticulação entre o diagnóstico da realidade, as
necessidades da população e o projeto desenvolvido; a concentração das atividades
em determinados equipamentos sociais, como a escola; e a frustração do
profissional de saúde:

P2A. Eu queria dizer que, para que fez então o diagnóstico de realidade, se não vai
atingir o que está com risco?
P3A. Acaba ficando fora daquilo que a gente precisa realmente.

Há aqui um estranhamento, visto que, além da preceptoria, deveria existir um
professor orientador dando suporte e acompanhando todo o processo do estágio. É
preocupante também que o preceptor não se sinta apto a exercer liderança,
exercendo seu papel de questionador e de condutor de um processo reflexivo:
P1A. É por isso que chega ao ponto em que eu não me sinto capaz de falar “Pera aí,
eu acho que o melhor é isso, isso e isso, por isso, por isso e por isso”... Do meu
conhecimento de preceptora para poder interferir naquele momento [de definição de
projeto].
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P1A. Porque se você fica entrando naquela necessidade, se você não é acatada.
P3A. Aí foge da realidade, né? [sobre a dificuldade de elaborar o projeto ao
diagnóstico da realidade]

Há que se investir mais na interlocução professor orientador-preceptoracadêmicos-comunidade-equipe multidisciplinar, visto que este projeto também é
apresentado a esses outros atores. Novamente, volta à tona a necessidade de se
buscar a prática colaborativa.
Há também que se produzir uma reflexão sobre a conexão entre as fases do
planejamento e investir na reflexão dos papéis do preceptor e do professor
orientador atuando como equipe:

P1A. Queria que focasse para tentar criar um programa para gestante, para tentar
integralizar, tentar tirar esse... Eu sinto isso, sempre acaba focando na Odontologia,
não sei pela facilidade, porque já tentou fazer de outra forma e não deu certo, então
aí acabou que eles adoraram lá a escola de circo, que é da nossa área, não é da
minha área em específico, mas é da área da unidade, então eles acharam mais fácil,
o pessoal foi receptivo e coisa e tal, então acaba, pela praticidade, indo para um
caminho mais fácil, porque até abriu um grupo de gestante, só a minha equipe têm
mais de quarenta gestantes.
P2A. Igual eu, eu senti que a gente precisava trabalhar numa área descoberta, que
na verdade só tem uma área coberta, têm uma área descoberta bem distante da
unidade, o pessoal nem sabe o que é PSF [Programa Saúde na Família] e nem onde
eles seriam atendidos e acabam indo pro CAIS Novo Mundo, que é mais próximo e
não vai ter nenhum trabalho nesse sentido, de orientar a população em relação aos
benefícios que ela poderia ter, porque vai para escola, está fazendo atividade na
escola.

As intercorrências ocorridas durante a execução das atividades podem ser
fatores que quebram o processo de construção do conhecimento, exigindo
novamente o papel de orientador dos profissionais envolvidos no ensinoaprendizagem:

P2A. Então, eu acho assim, deveria ser feita no projeto a sugestão de atividades
dessa discussão antes de já partir para execução, que não sei se é por causa da
greve, esse ano ficou meio atropelado, porque eu ia continuar batendo na tecla da
questão de orientar a população em relação à Estratégia, o que eu senti foi isso.
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Os preceptores parecem não saber quem deve ser o responsável pela
escolha do tipo de projeto a ser desenvolvido, e nem ao menos sabem até que ponto
podem influenciar ou determinar essa escolha:

P2A. Não sei... Aconteceu que eu recebi o projeto pronto, inclusive eu até tinha
sugerido que não ficasse só na escola, por quê? Porque todo o ano é na escola,
inclusive no ano passado já foi na escola e já tinha um grupo do segundo ano que
eles ajudam na escola... Os alunos eles ensinam se eles quiserem.

5.2.3 Dificuldades com a Preceptoria PET-Saúde

Em relação ao PET-Saúde, os cirurgiões-dentistas citaram que há casos em
que em uma mesma unidade de saúde são desenvolvidas atividades de preceptoria
pelas disciplinas Estágio em Odontologia Coletiva I e Estágio em Odontologia
Coletiva II e pelo programa PET-Saúde. Nesses casos, alguns preceptores traçam
comparações entre as duas formas de preceptorias.
Os preceptores reconhecem as diferenças entre a preceptoria das disciplinas
Estágio em Odontologia Coletiva I e Estágio em Odontologia Coletiva II com a do
programa PET-Saúde, entretanto, foi apontada como dificuldade a contradição sobre
uma preceptoria ser remunerada e a outra não, quando ambas possuem as mesmas
atribuições:

P3A. Uma das coisas que incomodava muito era o estágio, que um era remunerado
e outro não, se bem que não tem nada haver o PET com o estágio da Odontologia,
mas acaba fazendo o mesmo trabalho.
P3A. Porque a pessoa está recebendo? E o agente de saúde também não queria
receber ninguém: já que eu não ganho e outra recebe, eu também não vou ajudar
ninguém.

Contudo, esta é uma questão de difícil solução em função de que há
financiamento para o PET-Saúde, mas não para as disciplinas de estágio. Essa
remuneração, ou não, também ocorre entre os docentes:

P3B. Porque eu já fui questionada várias vezes, em vários locais, até no meu curso,
que são vários profissionais, sobre a remuneração de preceptor. Porque falaram para
mim que o Governo Federal, que ele disponibiliza uma verba para preceptores, então
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eu nunca entendi, porque nós somos preceptores e nunca tivemos nenhuma
remuneração, gratificação que seja ou alguma coisa a respeito.

Ainda sobre a remuneração, outro preceptor, apesar de reconhecer essa
diferença, parece não se importar: “P1A. Só teve uma bolsa e um outro dentista que
conseguiu e eu não me importo de não dividir, porque ele optou por não dividir”.
Como todos acabam atuando no processo de formação, este parece ter sido
um “acordo de cavalheiros”: o compartilhamento da bolsa. No entanto, o mais sério
nessa questão da remuneração é o fato de existirem profissionais que “boicotam” as
atividades propostas: “P4C. Essa questão também do dinheiro. Os outros
profissionais: “Eu não estou recebendo”, então não falam nem “oi” pro aluno do PET
que chega lá”.
Para outros preceptores, as diferenças vão além da remuneração pela
atividade. Outra diferença entre a preceptoria desenvolvida nas disciplinas Estágio
em Odontologia Coletiva I e Estágio em Odontologia Coletiva II é em relação à
capacitação dos preceptores. Os preceptores das disciplinas acreditam que há maior
quantidade de capacitações e apoio para os preceptores do PET-Saúde: “P3A. Acho
que nem é o dinheiro, a questão seria mais o apoio aos cursos. Eu vejo que o
pessoal do PET tem muitos cursos, muita preparação, preparo psicológico com a
comunidade, eu já vi. E a gente recebe os alunos e não temos nada”.
Uma possibilidade seria o gestor da unidade solicitar essa capacitação para
os outros profissionais não participantes do PET-Saúde. Contudo, essa capacitação
é também responsabilidade da SMS/Goiânia, com a cooperação das disciplinas
responsáveis.
Os preceptores do grupo focal 3 também relataram que possuem dificuldade
com os alunos do PET-Saúde, por estes ficarem muito tempo sob sua orientação.
Nas disciplinas, o tempo de estágio é de um semestre para cada disciplina, sendo as
Disciplinas EOC I e EOC II sequenciais, totalizando dois semestres: “P4C. Eu tive
dificuldade, principalmente com um aluno do PET, por ser um aluno que fica muito
tempo com a gente, ficam quatro semestres”.
Também relatam que possuem dificuldades com os alunos, tal como ocorre
em outros estágios, com o poder pedir o apoio da tutora e até mesmo solicitar o
desligamento do aluno do programa PET-Saúde quando as dificuldades não
conseguem ser superadas, mas isso não é frequente. Essa situação é bem diferente
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do que ocorre nas disciplinas, porque nesse caso os alunos não podem sofrer esse
tipo de sanção disciplinar: “P4C. Eu tive que pedir ajuda para as tutoras para gente
desligar o aluno, até chegar nas últimas consequências”.
De acordo com os preceptores do grupo focal 3, uma forma de diminuir as
dificuldades com a preceptoria em relação aos alunos – e que pode contribuir para
que a preceptoria atinja seus objetivos – poderia ser feita pela seleção mais
criteriosa do aluno que participará do PET-Saúde.
Para esses preceptores, apesar de reconhecerem que já existe uma seleção
dos alunos para o programa, acreditam que deve existir uma seleção mais criteriosa
destes, principalmente em relação ao perfil desse aluno, incluindo a disponibilidade
de horários para as atividades e o interesse dos alunos em relação ao tema dos
projetos do PET-Saúde.
Em relação ao interesse dos alunos pelos eixos temáticos (rede de atenção
básica; rede cegonha; urgência; doenças crônicas não transmissíveis; educação
permanente; gestão; saúde mental; estágios comunitários), é interessante para o
desenvolvimento das atividades propostas que o aluno tenha interesse, afinidade
com o eixo do projeto ao qual se vinculará.
Referente aos projetos, o Ministério da Saúde deixa claro que estes devem
contemplar a interdisciplinaridade, a atuação multiprofissional, a integração ensinoserviço e a interação com a comunidade (BRASIL, 2013):

P3C. A gente cai naquela questão do perfil. Por exemplo, sei lá, existe um estágio e
a pessoa às vezes não tem aquele interesse naquele determinado tema ali, então
também é difícil.
P3C. Então o aluno também é assim, dependendo do curso que seja da
Enfermagem, da Medicina, às vezes ele... não é aquela ali a praia dele, então para
você despertar nele um trabalho que ele seja comprometido? É difícil. [sobre o perfil
do aluno]

A falta de disponibilidade de horários dos alunos para desenvolverem as
atividades do PET-Saúde pode prejudicar o andamento das atividades do projeto, e,
por sua vez, contribuir para o não alcance das metas do projeto e dos objetivos
propostos. Assim, apesar de os preceptores acreditarem que durante o processo de
seleção dos alunos há requisitos no edital sobre a disponibilidade de horários, ainda
assim os que atuam no processo seletivo deveriam ser mais criteriosos para tentar
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solucionar essas dificuldades relativas à disponibilidade de horário do acadêmico.
Um dos problemas é que às vezes, no semestre em que o aluno foi selecionado, ele
tem mais disponibilidade, e nos seguintes não possui muito tempo disponível: “P5C.
O tutor da universidade, na hora de fazer essa seleção, dá uma atenção especial
para aquele semestre em que o aluno têm uma disponibilidade maior, né? Tem uma
grade mais tranquila, que ele possa realmente se dedicar ao PET, né?”.
Outro aspecto que pode ser pactuado na instituição de ensino é que os
docentes sejam mais criteriosos na seleção de alunos para iniciação científica,
projetos de extensão, preceptoria. A falta de tempo também interfere nas outras
atividades da graduação, inclusive porque há “participação dos alunos dos grupos
em atividades, projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do
PET-Saúde” (BRASIL, 2013):
P5C. Têm alunos que querem fazer tudo ao mesmo tempo e não têm tempo, não
têm disponibilidade para nada. Ele quer ser monitor, preceptor, participar de bolsas,
de pesquisa, escrever artigo, ele é papa tudo, papa tudo.
P2C. Eu tenho aluno na Medicina que eu pensei: gente por que se abriu vaga para
Medicina? Porque não tem horário.
P5C. Aí você tem que trabalhar com quem aparece [sobre o fato de os alunos não
irem às atividades programadas porque tiveram alterações de horários nas unidades
acadêmicas].

Talvez também seja interessante que os preceptores tenham conhecimentos
sobre todos os critérios de seleção dos acadêmicos para o PET-Saúde, a fim de que
possam também saber exigir desse aluno os compromissos assumidos durante o
processo de seleção. Talvez a avaliação semestral da atuação, com recondução ou
não do acadêmico, possa ser realizada:

P4C. Se não me engano têm um edital de seleção que só permite... se ele participa
de outros programas de pesquisa ou outros status, ou projetos de extensão, se eu
não me engano ele não pode participar do teste então... Tem isso no edital de
seleção.

Sobre o tema a ser desenvolvido pelo PET-Saúde, o aluno deveria ser
selecionado pelo critério de interesse pelo eixo temático. Isso poderia contribuir para
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que ele assuma a atividade com mais entusiasmo: “P5C. O projeto a ser trabalhado
é este, você tem simpatia por esse assunto, por esse projeto de pesquisa?”.
Outra crítica ao processo de seleção do PET-Saúde é relativa ao critério de
seleção dos preceptores. Para os participantes do grupo focal 3 fica ainda a desejar
a seleção dos preceptores que atuaram no PET-Saúde:

P4C. Então falta também o perfil do preceptor, acredito, e eu acredito que mais
especificadamente no PET, essa, como se diz, essa avaliação para encontrar esse
preceptor ainda é muito precária, tinha que ser uma avaliação, a gente fica sem
saber baseada em que... Ela é muito precária, tinha que ter um padrão.
P4C. Eu acho que têm muita gente que não tem perfil para estar ali e que não está
funcionado.

No portal do Ministério da Saúde há a determinação de que as IES são
responsáveis pela seleção/indicação dos professores e estudantes, e os gestores de
saúde locais são responsáveis pela seleção/indicação dos profissionais de serviços
participantes, sempre em articulação com a coordenação dos projetos selecionados
para integrar o programa (BRASIL, 2013).
Os preceptores defendem que a seleção seja pública e bem divulgada. Para
os participantes do PET-Saúde, esse processo seletivo vem se aprimorando, mas
isso não é compartilhado por quem não é preceptor do PET-Saúde:

P1C. Eu acho importante que a seleção seja pública, bem divulgada para as pessoas
participarem.
P2C. Eu acho que eu não tive conhecimento das outras seleções. Essa vez teve até
um processo seletivo.

Alguns preceptores do grupo focal 2 acusam ser a seleção para preceptor do
PET-Saúde por indicação, não por um processo seletivo, parecendo insatisfeitos
com a dificuldade de serem inseridos como preceptores deste, mesmo tendo no
currículo experiências anteriores com preceptoria:
P4B. Mas não é seleção não, é QI, “quem indica”.
P3B. Ah sim! Eu cheguei a essa conclusão.
P3B. Então nós fomos convidados, foi convite, mas quando é alguma coisa que
somaria para nós, não foi convite, sendo que nós já temos, vamos dizer, a vida
pregressa de preceptoria, então eu não entendi como que foi.
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Os preceptores também apontaram dificuldades em relação às atividades de
pesquisa, que faziam com que esta fosse menos incentivada, embora esse aspecto
esteja contemplado nas propostas de monitoramento e avaliação do Ministério da
Saúde (BRASIL, 2013):

P1C. As dificuldades assim, pessoais de auxílio na pesquisa, que a gente está lá
como pesquisador também, têm que escrever projeto, tem que elaborar. É todo um
trabalho, produzir frutos e às vezes a gente também se depara com dificuldades
pessoais.
P4C. Era bem negligenciado por mim. Eu incentivava mais as ações práticas. A parte
difícil de pesquisa eu deixava, comigo não acontecia.

O Ministério da Saúde deixa claro que os projetos realizados pelo programa
PET-Saúde devem contemplar a interdisciplinaridade, a atuação multiprofissional, a
integração ensino-serviço e a interação com a comunidade (BRASIL, 2013). Não há
como contemplar essas dimensões da proposta se o planejamento na unidade de
saúde não for conjunto, o que é relatado como inexistente atualmente. Parece ter
havido um retrocesso desde o início da implantação do programa:

P4C. Todos estavam envolvidos [referência formato PET-Saúde anterior] em cima
das atividades com aqueles alunos, então tinha mais um planejamento em conjunto e
eu noto que hoje [referência ao formato PET-Saúde 12/13], na minha unidade, eu
não sei quem é PET.

Aparentemente, nem mesmo os integrantes do próprio PET-Saúde, em uma
mesma unidade de saúde, se reconhecem, o que pode comprometer a condução do
programa, bem como o processo educativo do acadêmico:

P4C. Eu achei interessante porque todo mundo se sentia responsável por aquilo e
acaba por mais que uns fizessem mais que os outros, mas todo mundo dava a sua
colaboração de alguma forma. E agora, eu não sei, dispersam, e eu não sei o que,
se você me perguntar hoje, onde eu trabalho, o que que é desenvolvido pelo PET, eu
não sei, eu não sei quem são os acadêmicos, quais são as áreas.
P4C. Eu recebo alunos do PET... e não sei... eles chegam e falam “me pediram para
te procurar”. Onde que fica tal, como se fosse um preceptor de um estágio que não
seja PET. “Onde que tem tal e tal objeto?” Mas eu não sei o que ele tá fazendo. Eu
não contribuo para ajudar de alguma forma, sabe, porque eu não sei qual é o
propósito, qual é o trabalho que ele tá desenvolvendo. Realmente são trabalhos bem
dispersos.
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Outro fato questionado pelos preceptores do PET-Saúde é o motivo de os
alunos do PET-Saúde não poderem realizar atividades de atendimento ambulatorial
na Odontologia. Essa questão parece estar relacionada às dificuldades que o
preceptor tem de compreender o que pode ou não entrar no planejamento a ser
realizado no PET-Saúde. Novamente, parece estar existindo pouco trabalho
colaborativo entre preceptor e tutor, além da dificuldade de compreensão sobre seu
verdadeiro papel:

P3C. Se fosse um estágio clínico, da mesma maneira, que, aliás, as pessoas estão
cobrando isso também, até outros profissionais, porque lá tem estágio na área de
Enfermagem, Medicina, com pacientes, com atendimento, com a ajuda, e às vezes
os outros não têm, então já foi questionado isso em reunião, “porque os alunos
também não podem ajudar?”. Nesse atendimento, em tudo. Ele tem como, porque
aquilo é o que a gente faz, tem como orientar da melhor maneira, o jeito que atende,
como que atende, e de acordo com as faixas etárias, que o programa nosso atende,
igual o colega colocou, idoso, criança, bebê, né? Eu penso que sim.

5.2.4 Mudanças Proporcionadas pela Preceptoria

De acordo com Feuerwerker (2002), o estágio supervisionado deverá
proporcionar a transformação de concepções e de prática no trabalho das
instituições formadoras e das outras instituições municipais e estaduais do SUS.
Neste estudo, os preceptores atribuíram algumas mudanças que ocorreram
devido à prática da preceptoria, subdivididas em mudanças para o aluno, para o
preceptor, para o ambiente do trabalho e para a comunidade. Ainda, associaram
suas ações como preceptores às mudanças no aluno de graduação de Odontologia:

P3A. Teve muito aluno que passou por mim e hoje está na Saúde Pública, eu
encontro muito com eles em Estratégia e Saúde da Família. Eu vejo que acaba a
gente conversando e pela experiência que passaram, pelo conhecimento, ajudou um
pouquinho para eles, um pouquinho, bem pouquinho.
PB. Eu até entrei em contato com minha ex-aluna e eu vejo que ela mudou um
pouco. Contribuí para a formação dela.
P1C. Eu sinto que eu contribuo bastante com a formação [dos alunos].
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As mudanças proporcionadas ao acadêmico do curso de Odontologia que
participa das preceptorias incluem aproximação à realidade do SUS, aproximação às
práticas de Saúde Pública e desmistificação da assistência em saúde bucal:

P3A. O aluno chegava na unidade e não conhecia nada de Saúde Pública, não sabia
nem que material a gente usava para tratar o paciente. Um dia uma aluna chegou e
falou assim: “Eu posso olhar seu armário de material odontológico?”. Eu falei assim:
“Fica à vontade!”. Abri o consultório... “Nossa! Têm isso, nossa, tem aquilo, eu nunca
pensei que usava esse tipo de material!”. Então é o conhecimento de saúde pública,
o que oferece ao usuário, o que a rede oferece, muitos ficam admirados.
P3A. Então muda um pouco a mentalidade de Saúde Pública deles.
P2B. A gente nota no pessoal o choque de realidade às vezes, porque vocês estão
dentro da universidade e você acha que só vai atender aquele tipo de grau social e
quando você chega na Saúde Pública...

Para os preceptores, a vivência proporcionada ao aluno é muito importante e
pode ser a responsável por influenciar futuras escolhas profissionais feitas pelo
egresso:
P4B. É verdade, a gente passa muita coisa para eles, eles saem realmente com
alguma coisa diferente.
P3C. Eu tenho esse exemplo também, já teve aluno inclusive, aluno que a gente
acompanhou e ajudou lá que, inclusive nesse último concurso foi aprovado né, está
esperando para ser chamado.

Carvalho (2004) afirma que se percebe uma tendência por uma nova frente
de trabalho para a prática profissional, uma vez que há o aumento do interesse pela
Saúde Pública. Ademais, o aumento de postos de trabalho no SUS para os
cirurgiões-dentistas acompanhou a ascensão da Atenção Primária à Saúde e a
inserção da Saúde Bucal nas equipes de Saúde da Família (ARANTES et al., 2009):

P2C. Se não tivesse gostado [do estágio no serviço público] não teria nem tentado o
concurso.
P3C. Às vezes se a pessoa, se não tivesse gostado não teria partido para tentar, né,
concurso para entrar nesse serviço público.
P3C. Porque na formação, está ali, não sabe o que eu vou ser quando crescer
[risos], como diz, pode ser que a gente tenha dado esse empurrãozinho.
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Nem sempre a razão por essa escolha em trabalhar no SUS é devido ao real
interesse, mas sim por uma questão de mercado de trabalho. Moysés (2004) afirma
que atualmente a Odontologia vive um paradoxo: cirurgiões-dentistas com falta de
pacientes nos consultórios particulares e uma população ainda sem ou com acesso
restrito

a

tratamento

odontológico.

Como

solução,

sugerem-se

mudanças

sociopolíticas, conceituais, pedagógicas e práticas profundas para a Odontologia,
confirmando as necessidades de novo perfil profissional para o cirurgião-dentista,
que precisa assumir novos papéis profissionais nesse contexto.
A expansão das equipes vem demonstrando as limitações do perfil atual de
formação do cirurgião-dentista. Assim, um novo perfil profissional vem sendo exigido
deste. Ainda que as competências sobre os aspectos biológicos e clínicos sejam
necessárias, há outras competências que devem ser desenvolvidas para que o
profissional realize atividades integrais de saúde com foco na promoção desta
(ARANTES et al., 2009).
A ESF é uma das prioridades da Atenção Básica à Saúde (ABS), é a porta de
entrada para o SUS, mas observa-se a indisponibilidade de profissionais com
características como visão humanística e preparados para prestar cuidados
contínuos e resolutivos à comunidade (MORITA; KRIGER, 2004):
Essas contradições vivenciadas hoje são reflexos de um modelo de
formação e prática odontológica. A Odontologia do século XX caracterizada
por uma Odontologia de natureza liberal, privativa e de mercado para uma
Odontologia sujeita a oscilação da oferta de emprego e renda num mercado
competitivo. O que está contribuindo para essa transição é o descaminho do
sistema de educação superior no Brasil, principalmente na área da saúde, e
também a incipiente participação da Odontologia no SUS no Brasil e outros
fatores como a transição demográfica da população e epidemiológica em
saúde bucal. (MOYSÉS, 2004, p. 34)

Todos esses fatores exigem mudanças no trabalho dos cirurgiões-dentistas
brasileiros e, para isso, se exigem mudanças na formação desses profissionais e na
visão de mundo reproduzida dentro das academias (MOYSÉS, 2004).
Para a formação do profissional do serviço a preceptoria promove algumas
mudanças profissionais para este cirurgião-dentista em suas unidades de saúde,
possibilitadas pelo próprio exercício da preceptoria e devido às possibilidades de
troca de conhecimentos e experiências. O aprender a aprender é vivenciado pelo
profissional:
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P1A. Porque a gente está ali lidando com acadêmico e está aprendendo.
P3A. Eu peguei uns alunos que me ensinaram bastante. Uma das coisas boas é que
você aprende. Você é obrigada a aprender, obrigada a procurar, correr atrás quando
a gente recebe aluno.

É o processo da aprendizagem significativa da educação permanente. Ceccim
e Ferla (2009) afirmam que
[a] educação permanente em saúde precisa ser entendida, ao mesmo
tempo como uma prática de ensino-aprendizagem e como uma política de
educação na saúde. Ela se parece com muitas vertentes brasileiras da
educação popular em saúde e compartilha muitos de seus conceitos, mas
em quanto a educação popular tem em vista a cidadania, a educação
permanente tem em vista o trabalho.

P1A. Na minha vida, como se diz, profissional, eu senti assim; que você sente mais
vontade de procurar saber, porque é onde você vê: Nossa! Estou precisando estudar
isso! Estou precisando aprender isso! Então te dá mais motivação de aprender e
aprende mais coisas, renova... Tem uma renovação e a gente às vezes forma e fica
muito longe da faculdade, então é um elo da faculdade para você ver coisa nova...
P2A. Eu estou sentido esse interesse em ler mais, até para repassar com mais
segurança, tirar dúvidas deles [...].

Segundo Ceccim (2005, p. 976)
A produção da política de educação permanente em saúde representou o
esforço de cumprir uma das mais nobres metas formuladas pela Saúde
Coletiva no Brasil: tornar a rede pública de saúde uma rede de ensinoaprendizagem no exercício do trabalho. [...] A Educação Permanente em
Saúde constitui estratégia fundamental às transformações do trabalho no
setor para que venha a ser lugar de atuação crítica, reflexiva, propositiva,
compromissada e tecnicamente competente.

Para os preceptores:

P1A. E aprender, porque eles fazem uma atividade lá e vocês aprendem, nós
aprendemos com eles, para estar fazendo no seu dia a dia.
P1A. Então a preceptoria me serviu muito para isso, para me autoavaliar quanto a
minha formação sim, e aí é onde eu quero buscar melhorar, porque eu sei que está
faltando ali na minha atuação de área.
P2B. E eu acho que o importante é a troca de conhecimentos, a gente
inconscientemente pega alguma coisinha do pessoal que esta ali também.
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P3B. Eles trazem novidades. É a troca de informação, eu falo no primeiro dia.

Conforme Franco et al. (2013, p. 229):
A didática deve despertar nos discentes a necessidade de reflexão, a
valorização do conhecimento prévio, possibilitando que os mesmos se
vejam, também, como responsáveis diretos pelo aprendizado, interagindo
mais, e participando diretamente no seu próprio processo de aprendizagem.

Isso pode ser corroborado pela seguinte fala do preceptor: “P1A. Inclusive
para preceptoria, então a gente vai aprendendo conforme vai passando o tempo
mesmo, então a gente aprende é na luta, a gente não chega já sabendo”.
A experiência como preceptor proporciona segurança e autonomia no fazer
cotidiano do acompanhamento de acadêmicos: “P4C. Agora, como eu já passei por
esse processo, me sinto mais segura em recebê-los, em sugerir alguma coisa, eu
acho que sei mais a minha função ali naquele momento de aprendizado”.
Sobre a experiência de preceptoria com acadêmicos de outras áreas que não
a Odontologia, há referência de que estes trazem novos saberes: “P4C. Prefiro de
outras áreas [sobre receber alunos de outros cursos superiores em saúde]. Acho
que é até muito mais gostoso, um enriquecimento meu é muito maior”.
Para as mudanças no ambiente de trabalho proporcionadas pela preceptoria,
os preceptores relatam que há um melhor compartilhamento dos assuntos
relacionados à saúde entre a equipe e que este compartilhar também favorece a
comunidade, que se sente mais orientada.
Ferreira, Foster e Santos (2012, p. 131) propõem que o modelo de inserção
dos alunos no SUS deve mesmo ser “construído conjuntamente com os profissionais
dos serviços em função das necessidades de usuários, estudantes, professores e
trabalhadores, segundo as diretrizes do MEC e do MS por meio de suas políticas”.
Os autores (2012, p. 128) ainda afirmam que
[o] grande desafio, no entanto, é reconhecer que a integração ensinoserviço-comunidade implica a construção de um novo modo de ensinar,
aprender e fazer que seja efetivo para todos os sujeitos deste processo:
professores, estudantes, gestores das instituições de IES e do SUS,
profissionais da saúde e população.

Essa integração e seus benefícios são reconhecidos pelos preceptores:
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P3C. Se alguém perguntasse: dor de dente? Não, a dentista que sabe. Hoje não,
enfermeiro tem condição de falar sobre, então assim... pela formação a gente está lá
recebendo, alunos de outros cursos estão vendo, eu penso que teve um avanço
nesse ponto aí.

A preceptoria proporciona, ainda, mudanças na rotina da unidade: “P5C.
Quebra até a mesmice diária da unidade”.
Em

relação

às mudanças proporcionadas

pela

preceptoria

para

a

comunidade, os preceptores não citam mudanças não permanentes, mas sim
benefícios aos quais a comunidade tem acesso quando os alunos estão presentes
na unidade, principalmente no que se refere à oportunidade de referenciamento
desses pacientes para atendimento na Universidade Federal de Goiás:

P3B. Eles [alunos] já pegam o paciente que está precisando, que ia passar pela
regulação, que ia demorar seis meses para conseguir, aí eles já agilizam, então isso
para mim, eu penso: o que está tendo de bom? Já anoto no caderno, aí tem isso,
tem esse curso de extensão do fulano, tal hora todo o dia. Ontem mesmo eu peguei
uma menininha de seis anos que já perdeu dois molarzinhos e vai precisar de
mantenedor... já encaminhou para cá [se referindo à Faculdade de Odontologia UFG] para ela receber a urgência, para passar para pediatria, então isso eu tenho
muita parceria com os meus, na parte de ortopreventiva, na parte de canal, porque
você demora, porque a regulação é difícil quando sai o canal do paciente.

Fazem referência também à dificuldade da integralidade da atenção em
saúde bucal no SUS e à capacidade de resolutividade da instituição de ensino. A
parceria existente entre a IES e o sistema público de saúde passa pela formação,
mas também pela assistência:

P2A. É verdade porque o serviço público para canal está demorando mais de ano e
prótese também, então a gente observa isso quando eles estão fazendo estágio: os
pacientes que estão naquela época fazendo tratamento, eles conseguem muita coisa
através deles [alunos].
P3A. É para o usuário. Eu penso muito no paciente que fica esperando dois anos
para fazer um canal e quando o menino fala: “Estou precisando de um canal. Nossa,
mas você caiu do céu”, chegou hoje e já vai encaminhar. Eu falo para o paciente:
“Não perca essa oportunidade, ela é de ouro, você caiu na mão certa!”.
P4B. A parte de radiologia daqui [em relação à FO/UFG], que eu uso faz tempo e é
boa e agora vem com laudo.
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Embora exista uma riqueza de benefícios para a comunidade, é importante
questionar a resolubilidade do SUS em relação aos serviços de referência que
atendam a um de seus princípios doutrinários: a integralidade:

P4C. Com a ajuda do PET, e o envolvimento dos preceptores e alunos, aí eles
conseguiram a parceria com clínicas de nutrição, psicologia para aqueles pacientes
que faziam parte ali, tivessem um atendimento individualizado. Foi bem interessante
isso, foi o que mais de importante que ficou na unidade.

Os preceptores justificam esse benefício importante porque, segundo eles, as
referências realizadas dentro da SMS/Goiânia são demoradas.
Além da realização de atividades extramurais em unidades de saúde, é
relevante a integração entre os níveis de atenção, desenvolvendo mecanismos
institucionais de referência e de contrarreferência com a rede SUS (MORITA;
KRIGER, 2004).
Esses mecanismos de referência e contrarreferência trazem benefícios à
comunidade e também são uma forma de o aluno aprender a se responsabilizar pelo
paciente praticando o cuidar, a humanização e a responsabilização.
Outro tipo de benefício que a comunidade recebe são os frutos das atividades
promovidas durante a preceptoria: “P1C. Eu posso citar a minha comunidade, por
exemplo, a minha comunidade é totalmente desinformada, não tinha um mural
informativo. Hoje a gente tem um mural informativo que trouxe benefícios,
organização do serviço”.
No entanto, essas mudanças não foram percebidas por alguns preceptores,
que acreditam ainda ser cedo para fazer esse tipo de observação ou que, inclusive,
não conseguem visualizar essas mudanças.

5.3 CATEGORIA CAPACITAÇÃO

Essa categoria compõe o agrupamento das subcategorias existência de
capacitação, falta de capacitação, necessidade de capacitação, frequência de
capacitações, tipos de capacitações, frustrações com capacitação, que emergiram
das falas dos preceptores pesquisados.
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A geração de conhecimento no campo da saúde e a formação de seus
profissionais, seja na educação formal, seja na educação continuada, ainda são
consideradas atividades isoladas. São raras as atividades educativas que
possibilitam, tanto aos estudantes como aos profissionais, a oportunidade de
participarem ativamente da aprendizagem, construindo o conhecimento pela reflexão
de suas próprias experiências (RIBEIRO, 2011).
Ceccim (2005, p. 162) reforça que esse processo de formação dos
profissionais de saúde deveria ser nos moldes da educação permanente, que traz a
problematização da vivência e torna a aprendizagem significativa:
[...] deve ser realmente central à Educação Permanente em Saúde, é a sua
porosidade à realidade mutável e mutante das ações e dos serviços de
saúde; é a sua ligação política com a formação de perfis profissionais e de
serviços, a introdução de mecanismos, espaços e temas que geram autoanálise, autogestão, implicação, mudança institucional, enfim, pensamento
(disruptura com instituídos, fórmulas ou modelos) e experimentação (em
contexto, em afetividade – sendo afetado pela realidade/afecção).

Propor uma formação pedagógica para preceptores na área da saúde é
importante, uma vez que, dessa forma, esse profissional se sentirá mais incentivado
a fazer um trabalho com empenho e competência. Essa motivação ocorre ao se
perceber que o órgão gestor assumiu sua capacitação como decisão política inclusa
no programa institucional (RIBEIRO, 2011).
A proposta de formação ou capacitação pedagógica de preceptores confirma
o compromisso público da universidade com a saúde da população brasileira e
aprofunda os vínculos entre saúde, educação e sociedade (RIBEIRO, 2011).
O SUS deve ter um papel que vai além de campo de estágio ou da
aprendizagem de práticas, deve também ser interlocutor com as escolas na
formulação e implementação dos projetos pedagógicos (MORITA; KRIGER, 2004).
Sobre a realização de capacitações, os preceptores afirmaram não as terem
recebido ou não se lembrarem de terem participado, do que se pode inferir que
estas não sejam frequentes ou não tenham sido suficientemente eficazes a ponto de
serem recordadas:

P3A. Olha, sinceramente, eu nem sei se tive, porque faz tanto tempo! De primeira
reunia os preceptores, reuniam aqui na faculdade, uma vez por mês, mas aí foi
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assim... aí tinha aquele estudo da Saúde da família, área adstrita e até como receber
os alunos, mas depois parou, nunca mais teve, não teve continuidade.
P1B. Eu tive uma reunião com a professora aqui da faculdade, uma doutora, há uns
quatro anos atrás.

Também foi possível inferir que as orientações feitas para os preceptores não
são capacitações, mas apenas reuniões isoladas:

P1B. Foi uma época que ela explicou que era obrigatório, o SUS tinha que estar
inserindo a faculdade... a faculdade inserindo o SUS [...] explicou para gente a
necessidade da preceptoria, até para a formação dos alunos que era necessário, e
foi um bate-papo mesmo, não foi aquela coisa de falar assim: tal coisa é tal coisa.

Afirmaram, sobre o resultado dessas orientações para a preceptoria, que elas
foram importantes para se ter uma noção das atividades: “P4A. Pouca coisa... para a
gente ter uma noção do que iria fazer, do que a gente poderia estar colaborando ali”.
Sobre as capacitações que receberam, também relataram que os temas não
foram específicos da área de preceptoria:

P1A. Até hoje, que tem quatro semestres que eu estou acompanhando, teve uma
aula sobre ecomapa e ecograma... é isso?
P3A. Mapa vivo?
P1A. Então foi só uma aula que teve, mas não foi específico para preceptoria.

Relatam a necessidade e a importância de ocorrer uma capacitação:

P1B. Eu acho que está faltando capacitação.
P1A. Eu acho que, para iniciar a preceptoria, primeiramente deveria iniciar um
minicurso, para capacitar, para saber a função que você tem que fazer, porque a
gente entra sem saber nada...

O NUTES, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 2007, vem
desenvolvendo a Formação Pedagógica de Preceptores do Internato Médico. Esse
projeto é organizado em dois eixos de trabalho: pesquisa e intervenção na formação
médica, pela via da capacitação pedagógica de preceptores (MONTEIRO; LEHER e
RIBEIRO, 2011).
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De acordo com Monteiro, Leher e Ribeiro (2011), os preceptores colaboraram
na concepção do modelo de formação por meio de uma parceria, na qual indicaram
os nós críticos da prática, as lacunas de formação e os interesses mais práticos e
imediatos.
O modelo de formação pedagógica desenvolvido pelo NUTES objetiva
trabalhar com os preceptores o processo de construção desse modelo de formação.
Foram realizados três módulos em torno a três eixos: educação, trabalho e saúde.
Cada módulo da formação foi desenvolvido por meio de atividades com
apresentação e discussão de uma situação-problema sobre situações cotidianas de
trabalho em saúde. Foram elaboradas questões orientadoras de aprendizagem para
nortear a busca ativa de textos acadêmicos pelos preceptores. Cada grupo de
discussão era composto por dez preceptores e uma tutora. As leituras e as
discussões coletivas foram realizadas no fórum da plataforma Constructore.
A plataforma Constructore é uma ferramenta produzida pelo NUTES, utilizada
na realização do internato da UFRJ, que proporciona aos professores construírem
atividades educativas semipresencias e à distância. Essa etapa ofereceu subsídios
para que os preceptores fizessem cada um seu portfólio, por meio do qual foi
possível acompanhar o registro da produção de cada preceptor e também suas
facilidades e dificuldades, o que é uma forma de aperfeiçoar o processo de ensinoaprendizagem. Após a realização dos três módulos, houve a construção coletiva da
síntese final do grupo. Esse processo de formação já foi realizado com quatro
turmas diferentes (MONTEIRO; LEHER e RIBEIRO, 2011).
De acordo com Monteiro, Leher e Ribeiro (2011), o curso de formação
pedagógica favoreceu mudanças no funcionamento e na avaliação do internato
médico na UFRJ, uma vez que propiciou reflexão, elaboração e apropriação
progressiva dos conceitos e das práticas do campo da educação em saúde e do
processo de trabalho do preceptor. Isso, por sua vez, possibilita o aprimoramento
das atividades de ensino-aprendizagem e das atividades assistenciais.
Monteiro, Leher e Ribeiro (2011) também enfatizam a necessidade de iniciar
esse projeto de formação identificando os nós críticos que demandam intervenção.
Estes se apresentam “[...] desde o distanciamento entre professores e preceptores,
passando pela ausência de diretrizes mínimas para o trabalho, até a dificuldade em
sistematizar conteúdos e de definir objetivos educacionais [...]”.
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Assim, a proposta do curso de formação desenvolvido pelo NUTES foi
atender os preceptores na formação pedagógica para o exercício da preceptoria.
Conforme Monteiro, Leher e Ribeiro (2011), isso proporcionou aprendizado tanto
para os preceptores envolvidos na construção do modelo de formação quanto para a
equipe pedagógica. Ainda segundo esses autores, pode-se dizer que essa proposta
proporciona a educação permanente, pois possibilita a inclusão e a manutenção de
um espaço de reflexão sobre a prática na organização do curso de capacitação. Isso
permite concretizar um trabalho de educação permanente em saúde, que, para eles,
é “a aproximação entre a produção/disseminação do conhecimento e a prática
profissional, de forma que um processo possa ser alimentado pelo outro”.
Conhecer e dominar os temas e assuntos da preceptoria é importante para
que o trabalho do preceptor não fique, por exemplo, determinado pelas
características do perfil e pelos interesses do aluno (MONTEIRO; LEHER e
RIBEIRO, 2011) ou do próprio preceptor.
Com os relatos, percebe-se uma reivindicação para melhorar a formação para
o exercício da preceptoria, o que poderia ser solucionado, segundo os participantes
da pesquisa, pela oferta de um curso de capacitação pedagógica:

P1B. Eu acho importante ter cuidado na qualificação do que é preceptoria.
P2B. Eu acho que é montar um programa, eu não sei se caberia isso aqui, seria uma
formação de preceptor mesmo [...].

Alguns temas relevantes apontados pelos preceptores para o exercício da
preceptoria seriam: função da preceptoria, sua definição e seus objetivos;
metodologias de ensino e de avaliação; aspecto legal do estágio e da preceptoria;
temas relacionados à Saúde Pública/ESF:

P3B. Quais são as reais funções que o preceptor deve exercer e até que ponto o
preceptor pode estar cobrando do estagiário aqueles itens lá a serem avaliados,
sabe?
P2B. Deixar clara as prerrogativas que a gente tem.

O aspecto legal é abordado essencialmente pelos preceptores que orientam
os acadêmicos em procedimentos clínicos:
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P2B. E essa questão legal é importante mesmo, porque vamos supor uma situação,
que infelizmente acontece: o estagiário dá uma anestesia no paciente e ele morre,
[...] Quem vai responder juridicamente por isso? [...] se eu estou amparado pela lei
ou não, quer dizer, qual a retaguarda que eu tenho, jurídica que tenho em relação a
isso? [...] Isso aí é uma situação que pode acontecer, a gente está na boa vontade e
de repente pode atrapalhar a vida da gente.

Segundo alguns preceptores, a capacitação, além de sua importância para a
qualificação no trabalho, deveria ser valorizada pelo serviço dentro da progressão de
carreira do profissional cirurgião-dentista da SMS/Goiânia:

P1A. Eu não acho que é nem tema, é um curso para pessoa ter de iniciação
profissional [...] a faculdade poderia, junto com a secretaria, montar um curso para
preceptores, com direito a hora/aula e alguma valorização profissional [...], com tema
de Saúde Pública dentro daquilo que nós podemos.

Foram sugeridas outras formas para a capacitação, que proporcionariam a
aprendizagem significativa e a abordagem das metodologias ativas, como, por
exemplo, momentos para troca de experiências e autoavaliação. Ainda, aparecem
sugestões como a construção de uma cartilha de orientação para o preceptor:

P1C. Seria importante a cartilha.
P1A. Às vezes uma troca de experiências entre os preceptores também [...].
P1C: Autoavaliação e avaliação dos alunos que já passaram pelos preceptores. [...]
Não tivemos um feedback com respeito da nossa preceptoria.

Sobre a troca de experiências, esta é ressaltada como uma alternativa
importante por que:

P4A. Acaba abrindo um pouquinho a mente da gente e às vezes a gente: nossa, eu
nunca pensei nisso, é uma coisa interessante, às vezes mês que vem eu posso
trabalhar isso, agora eu estou vendo que na minha realidade também cabe, então às
vezes uma vez por ano, uma vez no semestre, não sei, uma reunião com todos os
preceptores, todos os professores...

Nas discussões, especificamente do grupo focal 1, também foi possível
perceber que, além da preceptoria, a atividade profissional do cirurgião-dentista na
ESF também não é precedida de capacitações, o que também é uma necessidade
apresentada pelos profissionais e que, por sua vez, influenciaria o ensino:
Resultados e Discussão

125

P3A. Eu acho que tinha assim, preparar mesmo, quem teve o introdutório da Saúde
da Família?
P1A. Ninguém.
P3A. Ninguém. Nós fomos jogados.

Também foram discutidas, no grupo focal 1, experiências de capacitações
realizadas pela SMS/Goiânia para os cirurgiões-dentistas já inseridos na ESF.
Percebeu-se que, apesar de essas ocorrerem, há falha na escolha dos temas
trabalhados por não estarem em sintonia com as necessidades reais dos
profissionais. Nesses cursos, foram abordados temas clínicos da atividade
profissional da Odontologia, quando a carência desses profissionais, além de temas
diversos que acompanham as atividades do cirurgião-dentista que compõe uma
equipe da ESF. As capacitações sem considerar as reais necessidades dos grupos
geram frustrações nesses profissionais.

P1A. Eles tentaram colocar para nós cursos, mas eu queria ver curso não práticos
[...] foi um frustração minha [...].
P2A. [...] foi uma frustração minha aquela Educação Continuada, Educação
Permanente [...].

As necessidades desses profissionais eram por assuntos como planejamento
de atividades e trabalho em equipe:

P3A. Planejar atividades, então era isso que eu queria e não saber sobre
restauração, aparelho ortodôntico, cirurgias grandes, coisas que estão fora da nossa
realidade.
P1A. Então eu queria coisas práticas, dentro das nossas áreas, mas relacionada à
equipe, porque dentistas nós somos, e quem quiser procurar técnicas que compre
um livro, venha e atualize. Eu queria que preparasse a gente para a ESF, coisa que
nós temos dificuldades e como é que vamos passar para um aluno isso.

Um aspecto muito importante para a formação na graduação e também para
o profissional que está nos serviços de saúde, seja nos níveis de atenção à saúde,
seja na gestão, é trazido à tona pelo preceptor na forma do trabalho em equipe, que
pressupõe, em sua atuação, a interdisciplinaridade e a integralidade no cuidado:
“P1A. Como trabalhar em equipe. Porque às vezes a gente sabe que é importante
trabalhar em equipe, mas não sabe como fazer”.
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Esses cursos para os cirurgiões-dentistas são importantes também, pois
contribuiriam com a atuação desse profissional na preceptoria. Os cursos de
capacitação devem ser planejados a partir de um diagnóstico das necessidades do
profissional, com temas relevantes ao serviço e ao exercício da atividade de
preceptoria.
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que os profissionais desconhecem as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais. Ademais, os preceptores aplicam práticas de ensino e avaliação sem
conhecer seus princípios. Esse desconhecimento, por sua vez, pode interferir no
processo de ensino desenvolvido pela preceptoria, pois são temas essenciais que
devem ser conhecidos para que esta possa ocorrer de forma mais eficaz.
Também se pode concluir que os profissionais percebem como fatores
facilitadores a relação com os alunos, com a equipe de trabalho e com a
coordenação da disciplina de estágio; e como fatores dificultadores a relação com os
alunos, com a equipe de serviço, com a infraestrutura, com os equipamentos sociais,
com a comunidade e com a disciplina que coordena o estágio. Os cirurgiõesdentistas percebem como mudanças proporcionadas pelo exercício da preceptoria a
aproximação à realidade do SUS e às práticas de Saúde Pública, assim como a
desmistificação da assistência em saúde bucal pelos alunos. Ainda, percebem
mudanças para o preceptor, para o ambiente de trabalho e para a comunidade.
Quanto à capacitação, pode-se concluir que alguns preceptores tem a
percepção de que receberam capacitação e outros não; que as capacitações
existentes não são frequentes e que ocorrem mais na preceptoria PET-Saúde.
Independente do grupo, os preceptores sentem necessidade delas. As lacunas de
capacitação apresentadas pelos preceptores pesquisados foram: função da
preceptoria, definição e objetivos da preceptoria, aspecto legal do estágio e da
preceptoria e temas relacionados com Saúde Pública/Estratégia Saúde da Família.
Este estudo permitiu conhecer a percepção dos preceptores cirurgiõesdentistas da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia sobre a preceptoria
desenvolvida nesse município, que, por sua vez, pode influenciar a prática de ensino
no serviço. Os resultados encontrados são de relevância universal por se tratar de
um estudo que traz reflexões sobre este importante interlocutor do ensino.
Como limitação deste estudo existe o fato de ter incluído, em uma mesma
análise, as preceptorias PET-Saúde e as preceptorias de atividades curriculares
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obrigatórias. Se, por um lado, este foi um aspecto dificultador, favoreceu também a
percepção das muitas diferenças existentes entre elas.
Os resultados deste estudo serão encaminhados à SMS/Goiânia e a FO/UFG
por meio de um relatório, buscando subsidiar futuras decisões em relação à parceria
ensino-serviço que atualmente ocorre. Estes resultados serão entregues ao
Departamento de Gestão do Trabalho e Educação, ao Departamento de Atenção
Primária à Saúde e à Coordenação de Saúde Bucal da SMS/Goiânia. Também
serão entregues à Coordenação das disciplinas Estágio em Odontologia Coletiva da
FO/UFG e à Coordenação do PET-Saúde da UFG.
Este estudo também nos permite propor à SMS/Goiânia e à FO/UFG um
curso de capacitação/formação de preceptores, pois nos possibilitou fazer um
diagnóstico do que o grupo de cirurgiões-dentistas preceptores da SMS/Goiânia
necessita para aperfeiçoar as atividades de preceptoria, visando atingir de forma
mais eficiente os objetivos da integração ensino e serviço de saúde.
Além da capacitação, propomos a criação e a manutenção de espaços, sejam
estes presenciais ou virtuais, para que possa haver debates, trocas de experiências
e reflexões sobre o exercício da preceptoria. Acrescento aqui também a
possibilidade de estas trocas não se restringirem apenas às experiências realizadas
dentro da FO/UFG, mas entre todas as faculdades de cursos da área da saúde da
UFG, vislumbrando uma futura, e quem sabe possível, troca de experiência nacional.
Os espaços virtuais podem ser exemplificados por sites/portais na internet e na
intranet da SMS/Goiânia.
Este estudo também pode somar-se a outros estudos desenvolvidos em
outras realidades de saúde e de ensino, em outros municípios, a fim de
conhecermos como está ocorrendo a preceptoria em saúde bucal em outras
realidades e, dessa forma, permitir o intercâmbio de experiências, sejam elas
positivas ou negativas, o que proporcionará melhorias nas preceptorias.
Sugere-se a realização de novos estudos envolvendo outros atores que
participam da preceptoria, como alunos, gestores, profissionais da instituição de
ensino superior, para que, somado ao nosso trabalho, possamos fazer uma
avaliação mais completa sobre a preceptoria em saúde bucal no município de
Goiânia.
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Também sugerimos estudos que investiguem as modificações ao longo do
tempo na preceptoria, por exemplo, antes e após cursos de capacitações, a fim de
investigar a adequação desta para que ela realmente contribua para a formação do
profissional mais coerente com o sistema de saúde vigente no país, o mercado de
trabalho e as necessidades da população.
Para facilitar essas pesquisas, sugere-se a criação de um banco de dados
sobre os programas de preceptoria e os preceptores que deles participam com
informações relevantes que possam ser utilizadas em outros estudos realizados
tanto pela UFG quanto pela SMS/Goiânia.
Essas pesquisas podem ser realizadas dentro do Programa de PósGraduação em Ensino na Saúde – nível Mestrado Profissional –, criado em 2011,
que tem como público-alvo profissionais de nível superior na área da saúde e em
exercício na rede pública municipal, estadual ou federal de saúde. Esse programa é
importante porque produz conhecimentos sobre o ensino na saúde a partir da
problematização de práticas profissionais, aprimorando o desempenho profissional
em saúde a partir de uma ação crítica, reflexiva e criativa nos ambientes de exercício
profissional.
Os preceptores participantes deste estudo sugerem que este trabalho de
Mestrado seja utilizado para embasar mudanças na preceptoria.
Assim, todas as considerações deste trabalho são importantes para o
processo de construção da preceptoria, pois o momento é propício à avaliação e
reorientação da preceptoria, a fim de que se alcancem as mudanças preconizadas
pelas DCNO e pelo Projeto Pedagógico da FO/UFG, que no momento deve passar
por uma revisão.
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Anexo D - Encaminhamento de Pesquisa emitido pelo DGTE para Distrito
Sanitário
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Anexo E - Encaminhamento de Pesquisa emitido pelo DGTE para Coordenação
de Saúde Bucal
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Anexo F – Aprovação do projeto de pesquisa pelo Conselho Diretor da FO/UFG
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Apêndice B – Declaração de Participação dos
preceptores
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Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), em uma pesquisa. Após você ser
esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de
recusa a participar você não será penalizado de forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar a
pesquisadora responsável- Débora Péclat de Sousa- pelo telefone (62) 8112-0269 ou o Comitê de Ética e
Pesquisa do Hospital Materno Infantil de Goiânia – Goiás pelo telefone (62) 3201-3383 ou (62) 3201-3374.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA
Titulo do Projeto: Preceptoria em saúde bucal na atenção básica no município de Goiânia sob a
perspectiva do preceptor.
Pesquisadora Responsável: Débora Péclat de Sousa – Aluna de pós-graduação do Mestrado Profissional
em Ensino na Saúde e cirurgiã-dentista da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, sob
orientação da Profª Drª Maria de Fátima Nunes da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de
Goiás (FO/UFG) (Fones: 3209 6417).
Esta pesquisa visa analisar a preceptoria em saúde bucal desenvolvida nas unidades de atenção básica no
município de Goiânia sob a perspectiva do preceptor. Inicialmente, caso você aceite fazer parte da
pesquisa, você deverá assinar esse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que estará em
duas vias: uma para você guardar e outra para ser entregue à pesquisadora.
Após esse momento iniciaremos a pesquisa utilizando uma técnica de coleta de dados através de um
grupo de discussão – Grupo Focal –, onde serão realizadas discussões espontâneas a partir de palavras
chaves, contidas em um roteiro, sobre o papel do preceptor, o processo de formação e aprendizagem do
mesmo, seu conhecimento, competência e expectativa sobre a preceptoria. As considerações que fizer,
serão gravadas (áudio) e em seguida transcritas para análise e quando citadas em artigos, documentos,
apresentações científicas e aulas, a referência à citação será feita por nomes fictícios ou números, assim
sendo você não será identificado.
Você têm a nossa garantia de que seu consentimento não lhe trará nenhum prejuízo e que poderá ser
retirado a qualquer momento que desejar e sempre que você achar necessário. O risco de você participar
dessa pesquisa refere-se ao fato de poder se sentir constrangido(a) em dar as respostas. Você poderá
esclarecer suas dúvidas com a pesquisadora. Porém, garantimos que as perguntas não visam avaliar o
seu trabalho como preceptor, mas sim a sua percepção sobre a preceptoria.
Espera-se que a final deste estudo possa ser compreendida a preceptoria em saúde bucal desenvolvida
nas unidades de atenção básica no município de Goiânia, sob a perspectiva do preceptor. Pretende-se que
os resultados forneçam subsídios para melhor qualificar a preceptoria e o ensino na odontologia no SUS.
Os resultados do trabalho comporão a dissertação de mestrado da pesquisadora e serão divulgados em
eventos científicos, junto à SMS e FO/UFG e publicados em revista científica.
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA
Eu, __________________________________________________, RG/CPF____________________,
abaixo assinado, concordo em participar do estudo ”Preceptoria em saúde bucal na atenção básica no
município de Goiânia”, como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a)
sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.
Local e data:_______________________________________________________
Nome e Assinatura do sujeito: _________________________________________
Nome e Assinatura da pesquisadora: ___________________________________
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Apêndice D – Questionário auto-aplicável Perfil do Preceptor
PERFIL DO PRECEPTOR
1. Idade (em anos): __________
2. Sexo: ( ) F ( )M
3. Tempo de Graduado (em anos):_________
4. Possui Pós- Graduação? ( ) Sim ( ) Não
Se sim, ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Outro
Em que área(s). Especifique-as ?________________________________________

5. Tempo de serviço na SMS/Goiânia (em anos)?_________
6. Tempo de atividade como preceptor(a) (em semestre)?_________
7. Você é (foi) preceptor(a) de qual programa ?
( )PET-Saúde
( )Programa Institucional disciplina Estágio em Odontologia Coletiva I e II
( )Programa Institucional disciplina Estágio em Odontologia Coletiva IV

8. Você atua (atuou) como preceptor em qual Unidade Básica de Saúde
( )Unidade Básica da Estratégia Saúde da Família
( )Centro de Saúde
( )CAIS- Centro de Assistencia Integral à Saúde
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Apêndice E - Roteiro para Grupo Focal
ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL
Percepção de preceptoria e preceptor.
Funções do preceptor.
Inserção na preceptoria.
Conhecimentos sobre as novas Diretrizes Curriculares Nacionais.
Conhecimentos sobre metodologias de ensino e metodologias de avaliação.
Reconhecimento das práticas de ensino utilizadas.
Capacitação para preceptoria.
Mudanças proporcionadas pela preceptoria para a formação profissional do
acadêmico e do preceptor.
Mudanças proporcionadas pela preceptoria para o ambiente de trabalho.
Problemas encontrados na preceptoria e sugestões de soluções.
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