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Introdução: Nas instituições de saúde os pacientes internados,
frequentemente, precisam ser deslocados de uma unidade a outra para
realização de exames ou tratamentos específicos, dessa forma, o cuidado
é transferido temporariamente de uma equipe para outra. No Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (HCPA) não é diferente e atualmente os
acadêmicos de enfermagem das etapas iniciais do curso têm a
oportunidade por meio do projeto ?Caminhando no HCPA? de observar o
trabalho da equipe de enfermagem na transferência do cuidado, visto que
os alunos dos semestres iniciais têm uma necessidade e curiosidade em
conhecer o ambiente hospitalar e do trabalho do enfermeiro. Objetivos:
Oportunizar aos alunos dos semestres iniciais da graduação de
enfermagem a observação do trabalho da equipe de enfermagem na
transferência de cuidado entre os diferentes setores do Hospital para o
setor de Radiologia. Método: Trata-se de um projeto de extensão que visa
oportunizar aos alunos das etapas iniciais do curso a observação da
equipe de enfermagem nas atividades de transferência de cuidado. Com
o projeto podem participar do transporte de pacientes em cadeiras de
rodas, macas, camas ou berços em diferentes turnos e horários, sempre
acompanhados por um técnico de enfermagem ou enfermeiro. Neste
momento, o aluno tem a oportunidade de dialogar com o paciente, seu
familiar e equipes de diferentes áreas, conhecer os diferentes setores e
rotinas do hospital. Resultados: A participação dos acadêmicos de
enfermagem no projeto tem proporcionado um conhecimento do ambiente
hospitalar e das atividades da equipe de enfermagem, contribuindo para a
compreensão de conteúdos teóricos abordados em sala de aula. Os
alunos relatam que os enfermeiros e técnicos de enfermagem são bem
receptivos, sempre esclarecendo suas dúvidas. Além disso, descrevem
que a interação com o paciente nesta fase inicial do curso foi muito
importante, pois auxilia na autoconfiança e realização pessoal do aluno.
Em 2019 os acadêmicos acompanharam a realização de 650 transportes/
mês. Destacam-se alguns depoimentos dos alunos: ?A experiência foi
incrível, consegui ter outra visão da enfermagem e aprendi muito no
período em que estive no projeto! Todos sempre muito solícitos e
respondendo as minhas dúvidas?. Na aval iação da equipe de
enfermagem foi pontuado o reconhecimento do envolvimento dos alunos
durante as atividades. ?O projeto contribui, pois os alunos nos ajudam
nos transportes e nós podemos contribuir com as trocas de experiências
e ensinamentos?. Considerações f inais: O projeto de extensão
Caminhando Pelo Hospital permite ao aluno desenvolver o olhar



atencioso e crítico em relação ao cuidado, pois relaciona a prática aos
conhecimentos teóricos desenvolvidos em sala de aula, permite vivenciar
o papel da equipe de enfermagem na transferência do cuidado e em uma
unidade de exames diagnósticos, além disso, o aluno tem a oportunidade
de Interagir, trocar experiências e conhecer o processo de trabalho da
equipe.


