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Introdução: O estágio supervisionado é um espaço privilegiado para a aprendizagem e 

desenvolvimento de competências porque insere o aluno no contexto da profissão e o leva a 

resolver problemas reais de pessoas reais. Assim, não apenas as habilidades técnicas e a 

segurança, mas muitas outras habilidades e atitudes podem ser desenvolvidas e incitam no 

aluno o pensamento crítico e reflexivo, que associa a teoria à prática e melhora a qualidade da 

assistência prestada[1]. No contexto dos serviços de Urgência e Emergência (UE), diversas 

têm sido as justificativas para a inserção do fisioterapeuta como membro da equipe 

multiprofissional, como, por exemplo, superlotação desses serviços, sobrecarga dos médicos e 

equipe de enfermagem, expertise do fisioterapeuta, aumento da satisfação dos usuários, entre 

outros[2]. Diante disso, como forma de preparação dos alunos de Fisioterapia para a atuação 

nesse setor, os estágios supervisionados em UE são fundamentais. Objetivos: Descrever as 

peculiaridades do ambiente da UE como campo de ensino-aprendizagem e os aspectos 

positivos e negativos da presença de alunos de estágio supervisionado, na visão de 

fisioterapeutas preceptores. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de 

abordagem qualitativa, realizado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 

(HMUE), que recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do Pará (CEP/CCBS/UEPA), sob o parecer 

de número 2.161.317. A população-alvo foi a equipe de fisioterapeutas que trabalhavam há 

pelo menos 1 ano no HMUE e que obedecessem aos seguintes critérios de inclusão: 

prestavam assistência no setor de pronto-atendimento e recebiam alunos do estágio 

supervisionado, tanto de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas quanto privadas, pelo 

menos 2 vezes por semana, desenvolvendo a função de preceptoria. O critério de exclusão 

adotado foi o de atuação na docência, pois se presumiu que essa atividade poderia influenciar 

as respostas às perguntas da entrevista, que buscavam informações de cunho essencialmente 

prático (de assistência à saúde no cotidiano da UE). Onze fisioterapeutas (n= 11) obedeceram 

aos critérios de seleção dos participantes. A coleta de dados foi realizada por meio de uma 

entrevista individual, semi-estruturada, gravada em áudio e transcrita integralmente em textos 

intitulados “Fisio 1”, “Fisio 2”, “Fisio 3” etc., garantindo o sigilo dos entrevistados. Os dados 

das entrevistas foram, então, submetidos à análise de conteúdo no software IRaMuTeQ 

(versão 0.7 alfa 2), com a geração do corpus colorido, que possibilitou a reflexão sobre o 

conteúdo em análise e a identificação das informações relevantes que responderam aos 

objetivos do estudo. Resultados e Discussão: Os fisioterapeutas do HMUE enfatizaram que 

existem peculiaridades da rotina profissional em uma UE, por se tratar de um ambiente 

estressante, que requer do profissional agilidade e proatividade. Nas palavras do Fisio 6: “Ele 

[o aluno] tem que entender [...] que o ambiente é conturbado e estressante. [...] Ele tem que 

entender que a rotina é pesada, é uma correria”. Ficou evidente que essa rotina da UE requer 

do aluno uma postura proativa: “Tem que ser um profissional proativo, não adianta ficar 

esperando as coisas acontecerem, ele [o aluno] tem que ser proativo” (Fisio 4). Além disso, 
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faz-se necessário que o aluno tente agir de forma segura: “[o aluno] tem que saber com que 

ventilador mecânico está trabalhando, as falhas que ele pode possuir, ter agilidade e calma 

para poder resolver isso sem estressar a equipe multiprofissional e mostrar segurança” (Fisio 

3). É possível que um ambiente estressante dificulte o processo de ensino-aprendizagem[3]. 

Por outro lado, resultado interessante foi encontrado em estudo com alunos de Medicina que 

consideraram o grande volume de pacientes da UE como um ponto positivo do estágio, uma 

vez que puderam ter contato com muitos casos clínicos diferentes[4]. Para a aquisição de 

segurança no saber-fazer profissional, é importante que o aluno esteja atento à rotina do 

fisioterapeuta e que observe as condutas para, após compreensão do modo de trabalho, possa 

prestar assistência: “[...] Infelizmente, a gente começa sempre com medo, a gente vai 

ganhando a segurança com o tempo, mas que ele esteja lá pelo menos para ver no primeiro 

momento. No segundo pode ser que ele já entre, mas sempre tento estar colocando o aluno 

para estar junto das situações” (Fisio 8). Quanto à relação fisioterapeuta-aluno, apesar da 

correria, os fisioterapeutas reconheceram que buscam tomar para si a responsabilidade de 

ensinar e orientar os alunos que estão no seu local de trabalho: “[...] eu acho que a gente tem 

que ficar um pouquinho mais próximos deles para dar pelo menos um norte para eles, o 

caminho que eles têm que seguir, e mostrar nossa experiência para que eles possam conhecer 

mais a respeito do que eles têm que fazer com o paciente” (Fisio 9). O preceptor do serviço 

geralmente não faz parte da IES, porém desenvolve o importante papel de inserir o aluno no 

ambiente de trabalho e mediar suas relações no mesmo. Entretanto, a presença dos alunos no 

ambiente da UE traz consequências negativas: “algumas vezes tem que passar com eles [...] 

para mostrar a rotina do hospital, para ensinar procedimentos, [...] que eles vêm um pouco 

inseguros e aí acaba demandando um pouco de tempo para com eles [...]. Acaba consumindo 

um pouco de tempo” (Fisio 1). Desta forma, a necessidade de dar atenção e orientar os alunos 

na UE apresentou como ponto negativo a demanda por tempo, que é um recurso escasso nesse 

ambiente conturbado. Com relação aos pontos positivos da relação aluno-fisioterapeuta na 

UE, os profissionais relataram que o aluno atua como um incentivador à busca de 

conhecimento e como fonte de novas informações provenientes do meio acadêmico: “tira a 

gente do automático, a gente está ali, querendo não ver, às vezes você está lá e o aluno faz 

uma pergunta e você lembra de uma coisa que há muito tempo não lembrava ou te mostra um 

ponto que você tem que considerar” (Fisio 3). Assim, a experiência do estágio supervisionado 

é transformadora, não apenas para o aluno, mas também para o preceptor e para o próprio 

serviço[5]. O aluno traz conhecimento teórico atualizado que contribui para o aprimoramento 

das práticas dos serviços de saúde e estimula os profissionais a buscarem conhecimentos 

atualizados e inovarem em suas práticas. Conclusão/Considerações Finais: A UE é um setor 

estressante e conturbado, que requer do aluno proatividade, atenção, segurança e capacidade 

de adaptação. Apesar de reconhecerem que a presença dos alunos altera a rotina devido à 

demanda de tempo, um recurso escasso na UE, os fisioterapeutas demonstraram que os alunos 

contribuem para a sua prática profissional, uma vez que fornecem informações atualizadas e 

incentivo à educação continuada. 
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