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Introdução: Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) é um modo de formação
que congrega pessoas de diferentes categorias e áreas profissionais na educação,
trabalho e saúde em equipe. Para que seja implementada e estabelecida nos cenários
de prática de cuidado em saúde brasileiros, conta com a participação dos profissionais
inseridos nos serviços, denominados preceptores. Questões norteadoras: Como tem
sido adorbada a temática RMS nas publicações científicas? Quais as evidências
disponíveis na literatura acerca da preceptoria realizada pelos enfermeiros com foco
na RMS no Brasil? Objetivo: Identificar e analisar as evidências disponíveis na
literatura sobre a preceptoria do enfermeiro na RMS. Metodologia: Revisão
integrativa, cujas etapas foram: estabelecimento de questões; objetivo da revisão;
seleção da amostra; definição das informações a serem extraídas dos estudos; análise
dos resultados e discussão. A partir da BVS, a seleção das publicações ocorreu em
outubro e novembro/2013. Critérios de inclusão: publicações em português, inglês ou
espanhol, textos completos ou resumos disponíveis, no período de 2005 a 2013.
Critérios de exclusão: publicações anteriores ao ano de 2005 e referências que não
permitiram acesso ao resumo ou texto completo online. O recorte temporal inicial
deve-se ao fato da promulgação da Lei nº 11.129 que cria a RMS, em 2005. Amostra
final: 41 publicações. Resultados: Encontramos 26 artigos completos, 01 tese, 04
dissertações, 02 monografias de especialização, 01 livro, 02 notas prévias, 04 debates
e 01 notícia de periódico. Os artigos foram publicados em 21 revistas de circulação
nacional. As dissertações e tese foram da UFRGS (03) e FIOCRUZ (02). O maior
número de publicações foi a partir de 2009 (73%). Dos artigos, tese e dissertações
42% foram do Sudeste do país e 32% da Região Sul. As referências que
apresentaram o preceptor somaram 07, das quais 05 contou com o enfermeiropreceptor. Destas, os assuntos foram competência profissional, relação preceptorresidente, avaliação da IDA e interfaces entre educação e saúde. Conclusão: Pouco
se tem produzido acerca da preceptoria realizada pelos enfermeiros na RMS.
Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Residência
multiprofissional em saúde: experiências, avanços e desafios. Brasília: Ministério da
Saúde, 2006.
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