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Caminhando pelo hospital: uma vivência de acadêmicas de enfermagem
O setor de Radiologia é essencial nos serviços de saúde, pois possibilita
diagnósticos acurados de agravos da saúde. No Hospital de Clínicas de
Porto Alegre (HCPA) a equipe de enfermagem é responsável pela
transferência temporária do cuidado. Esta atividade significa a troca de
informações verbais e escritas sobre os pacientes e seus cuidados,  para
garantir a continuidade do cuidado do paciente enquanto um paciente
internado estiver realizando seu exame no serviço de Radiologia. O
objetivo deste estudo é descrever a experiência de acadêmicas de
enfermagem na transferência do cuidado dos pacientes. Trata-se de um
relato de experiência sobre o Projeto de Extensão Caminhando Pelo
Hospital, desenvolvido no setor de Radiologia do HCPA, com participação
de oito alunas do curso de enfermagem da UFRGS no período de janeiro
a junho de 2018. Este projeto foi criado visando proporcionar aos alunos
da enfermagem o primeiro contato com a área hospitalar. Salienta-se que
este projeto não permite que os alunos, por serem dos semestres iniciais
realizem cuidados diretos ao paciente, apenas o acompanhamento dos
profissionais da instituição. Durante o período de seis meses, os alunos
acompanharam os técnicos de enfermagem e enfermeiros e puderam
vivenciar os cuidados que envolvem a transferência do cuidado, como:
preenchimento do formulário da transferência, cuidados com equipo, com
acessos venosos, com sondas, drenos, curativos, a transferência da
cama para maca ou cadeira, a responsabilidade que envolve este
transporte, puderam dialogar com os pacientes nestes trajetos,
acompanhar os profissionais no desempenho de suas atividades dentro
da radiologia e a realização de exames, assim como conhecer o
funcionamento do hospital como um todo. Essa atividade foi avaliada
pelos alunos como uma oportunidade de conhecer o ambiente hospitalar,
de aproximação com os profissionais da área, além de contribuir para
entendimento dos conteúdos teóricos do curso. O grupo valorizou muito o
contato com os pacientes e as equipes assistenciais.


