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PERCEPÇÕES DE ENFERMEIRAS QUANTO AO ACOMPANHAMENTO E A SUPERVISÃO DE ACADÊMICOS EM ESTÁGIO 
VOLUNTÁRIO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. Dias DR , ECHER IC . Escola de Enfermagem da UFRGS. . HCPA - UFRGS. 
Fundamentação:As enfermeiras ao receberem os alunos assumem a responsabilidade de acompanhar e supervisionar, ensinando e 
orientando tanto o fazer da enfermagem como a função administrativa sempre visando um melhor aprendizado e, 
conseqüentemente, um melhor atendimento aos pacientes. Segundo Cunha (1991, p. 120) “o enfermeiro quando desenvolve a 
função supervisão, passa a ser o responsável pela coordenação de todos os recursos necessários à execução do plano de 
supervisão e pela contínua avaliação dos resultados obtidos”.Objetivos:Conhecer as percepções vivenciadas por enfermeiras de 
unidades de internação clínica de um Hospital Universitário quanto ao acompanhamento e à supervisão de acadêmicos em estágio 
voluntário, buscando compreender e auxiliar as enfermeiras nesta prática.Causistica:A presente investigação é qualitativa, de 
caráter exploratório e descritivo, participaram seis enfermeiras que supervisionaram acadêmicos em estágios voluntários no período 
de janeiro a outubro de 2002. O período de coleta de dados foi de dezembro a janeiro de 2003. A análise das informações foi 
realizada através da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (1977). O projeto foi aprovado pela comissão de ética e pesquisa do 
HCPA. Resultados:A análise dos resultados evidenciou quatro categorias:1. O período de estágio: O início do estágio: recepção, 
mostrar as rotinas da unidade, informar e orientar sobre as atividades que irão desenvolver. Os primeiros dias de estágio são de 
sobrecarga para estas enfermeiras. O decorrer do estágio: o estágio torna-se mais tranqüilo e satisfatório, pois os alunos já 
começam a fazer parte da equipe. 2. A importância do aluno em estágio voluntário: Compreensão por parte das enfermeiras da 
importância da realização do estágio voluntário tanto para o crescimento pessoal, profissional, quanto humano do aluno como, 
também, para o próprio crescimento das enfermeiras, estimulando-as a estar sempre estudando, buscando mais conhecimento.3. A 
responsabilidade da enfermeira para com o aluno e paciente: Sentimento de responsabilidade pela supervisão, orientação, 
acompanhamento e conseqüentemente pelos atos a serem praticados pelo aluno para com o paciente, gerando em algumas 
enfermeiras o sentimento de preocupação por estarem lidando com vidas.4. O acompanhamento e a supervisão: Significa conhecer 
os seus objetivos com relação ao estágio, como acompanhar, ensinar e orientar.Conclusões:A análise dos resultados da pesquisa 
evidencia que a supervisão realizada pelas enfermeiras deste Hospital Universitário é uma supervisão que visa à educação e o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos. As enfermeiras entrevistadas referem gostar de ter alunos estagiários e sentem-
se gratificadas por contribuírem de algum modo para o crescimento pessoal, profissional e humano destes alunos, sendo esta 
experiência apontada como positiva. A pesquisa evidencia que as enfermeiras apesar deste início de sobrecarga de atividades, ao 
longo do estágio sentem-se mais tranqüilas em relação aos alunos e que estes passam a ajudar em algumas tarefas.  
 


