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VIVÊNCIAS DA PRÁTICA PROFISSIONAL COMO ESTAGIÁRIA DE ENFERMAGEM. Minuzzo,FAO , Echer, IC . Serviço 
de Enfermagem Médica – HCPA/ Escola de Enfermagem UFRGS . HCPA. 
Fundamentação:Este trabalho expõe minhas vivências como acadêmica de enfermagem a partir de atividades desenvolvidas 
como bolsista do Serviço de Enfermagem Médica. O qual é constituído por sete unidades: hemodiálise, 4º andar ala sul, 5º 
andar alas norte e sul, 6º andar alas norte e sul e 7º andar ala norte, cada qual com uma equipe de enfermagem formada 
por enfermeiros e auxiliares de enfermagem nos turnos da manhã, tarde e noite, prestando atendimento a pacientes adultos 
clínicos de medicina interna e especialidades.Objetivos:Relatar a experiência como estagiária do Serviço de Enfermagem 
Médica Causistica:Trata-se de um relato de experiência.Resultados:Desenvolver atividades como estagiária surgiu pelo 
interesse em aprofundar meus conhecimentos sobre a prática do “ser enfermeiro”. Fazer parte da equipe de enfermagem de 
uma unidade de internação é uma oportunidade única de vivenciar o cotidiano das ações da equipe de enfermagem. Esta 
experiência levou-me a compreender a importância do relacionamento interpessoal e do trabalho em equipe. Além do 
conhecimento das técnicas de enfermagem, aprendi que o “estar bem” com os membros da equipe com quem trabalhamos 
é de fundamental importância para que possamos oferecer um cuidado de qualidade aos pacientes. No decorrer de cinco 
meses deste estágio posso elencar como aprendizados importantes para minha vida pessoal e profissional: o 
aperfeiçoamento de técnicas de enfermagem; a interação com o paciente, percebendo-o como um todo e não apenas como 
uma patologia; a realização de atividades administrativas; a observação da tomada de decisões do enfermeiro e o aprender 
a relacionar-se com a equipe multiprofissional, com certeza contribuíram para a ampliação de meus 
conhecimentos.Conclusões:Considero fundamental a oportunidade de como estagiária de graduação exercer atividades 
ligadas a prática assistencial em uma unidade de internação clinica. Através destas vivências pude compreender o 
significado do fazer enfermagem, e a importância do apoio e supervisão da equipe de enfermagem para que o aprendizado 
realmente aconteça de forma tranqüila.  
 


