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- "O preceptor é a pessoa responsável, na área médica, por 

supervisionar, orientar e acompanhar o desenvolvimento dos 

médicos residentes." 

• Preceptor? 



• Os profissionais que exercem preceptoria médica 
desempenham vários papéis em momentos e contextos 
diferentes.  

• Nos programas de residência médica de hospitais ligados às 
universidades e faculdades de Medicina,os preceptores são 
geralmente docentes efetivos. 

• Nos hospitais não universitários, eles podem não ter vínculo 
com escolas médicas. Em qualquer dessas situações, o critério 
básico para a escolha de preceptores tem sido o nível elevado 
de conhecimento profissional. 

• Sua atuação deve ser abrangente e continuamente 
aprimorada. 

• Preceptor? 



• Orientador, supervisor, tutor, mentor. 

• O preceptor deve ser um educador. 

• Moderador na discussão de casos. 

• Deve contribuir para a formação moral do 
médico residente. 

• Preceptor? 



• "A relação entre o médico residente e seu 
preceptor deve ser respeitosa, exigindo 
qualidade ética e profissional do preceptor no 
exercício de sua atividade, que tem 
responsabilidade compartida com o 
residente, na prática do ato médico durante 
o treinamento do PRM." 

• Relação Preceptor x Residente 



O Código de Ética Médica: 

Art. 19 – “O médico deve ter, para com os seus colegas, respeito, 
consideração e solidariedade, sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que 
contrariem os postulados éticos à Comissão de Ética da instituição em que 
exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de 
Medicina”. 

Art. 31 – “Deixar de assumir responsabilidades sobre procedimento médico 
que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham 
assistido o paciente”. 

Art. 85 – “Utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus 
subordinados atuem dentro dos princípios éticos”. 

Art. 107 – “Deixar de orientar seus auxiliares e de zelar para que respeitem 
o segredo profissional a que estão obrigados por lei”. 

• Relação Preceptor x Residente 



• A relação entre o preceptor e o médico residente ocorra 

de maneira respeitosa, inclusive por tratar-se de relação 

entre profissionais médicos, e que exista, por parte do 

preceptor, o empenho e o compromisso de exercer suas 

funções com o máximo de sua capacitação e 

despreendimento, visando a melhor qualificação para o 

residente sob sua orientação. 

• Relação Preceptor x Residente 

PROCESSO-CONSULTA CFM Nº 3.426/2001 PC/CFM/Nº 13/2002 

Relação do médico residente com o seu preceptor 

Cons. Silo Tadeu Silveira de Holanda Cavalcanti 



• A Relação deve ser: 

 

Preceptor + Residente 



•Falta de tempo para o exercício da preceptoria. 

•Remuneração inadequada. 

•Estrutura institucional deficitária. 

•Diálogo entre Preceptores e Coreme. 

•Ampliação de vagas e abertura de novos PRMs. 

•Especialistas focais extra-rede, contratados para fazer 
preceptoria na UBS. 

•Para MFC: fragmentação, modelo do “um pouco de tudo e 
nada de MFC” 

• Dificuldades 



• Educação Permanente 

• Cursos de Formação Pedagógica 

• Valorização da Carreira do Preceptor 

• Pós-graduação em Preceptoria Médica 

• Condições de Trabalho do Preceptor 

• Bolsa / Remuneração 

• Contabilização de carga horária de preceptoria nas horas 
de trabalho do professor e do médico assistente. 

• Soluções 



• ABEM 

• Projeto de Desenvolvimento de Competência Pedagógica para a 

Prática da Preceptoria na Residência Médica 

 

• Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL) 

• Curso de Especialização em "Preceptoria para Residência Médica no 

SUS". 

 

• Mestrado Profissional (ABRASCO) 

• Qualificação 



Residência Médica é o "Padrão Ouro" 

na formação de Médicos Especialistas! 

Precisamos de Qualidade! 

OBRIGADO! 


