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Introdução: A Unidade Básica de Saúde (UBS) constitui a principal porta de entrada dos 

usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS) sendo este a principal forma de atendimento para 

mais de 140 milhões de brasileiros. Opera em três níveis no atendimento de atenção á saúde, 

nos quais são: atenção básica, média e alta complexidade¹ ². Na UBS é trabalhado ações de 

promoção à saúde e prevenção de doenças, faz parte da primeira etapa na recepção de pessoas 

para iniciar os procedimentos no atendimento a atenção básica a saúde (ABS) e através disso 

se torna possível a análise da situação clínica de cada cliente. A atenção básica cumpre um 

papel estratégico na dinâmica de funcionamento do SUS porque estabelece relações contínuas 

com a população e por se desenvolver por meio de um trabalho em equipe que enfatiza 

práticas democráticas e participativas¹. Dessa forma, é de fundamental importância que haja o 

conhecimento sobre a seriedade da atuação do profissional de enfermagem no campo da 

atenção básica mais especificamente dentro da UBS. Para que isso ocorra é fundamental que o 

profissional seja preparado durante a graduação a prestar atendimento de forma adequada e 

que receba conhecimentos para realizar tal ato, a vivência de alunos de graduação na atenção 

básica condiz com um aprendizado diversificado, que não se limita apenas ao conhecimento 

teórico de condutas e procedimentos, mas se baseia fundamentalmente no relacionamento 

com os usuários inseridos em uma realidade própria, com necessidades e condições especiais³. 

Ademais, o acadêmico deve ser preparado ao longo de suas atividades curriculares a ter uma 

formação crítica, reflexiva e que seja apto a trabalhar em equipe e que durante a sua formação 

ele consiga colocar em prática os conhecimentos teóricos que foram passados a ele em sala. 

Nesse contexto é evidente que o aluno necessita vivenciar dentro do campo de prática o papel 

do profissional de enfermagem, logo o enfermeiro tem na prática desenvolvida em UBS o 

desafio de implementar o cuidado em enfermagem na construção de relações interpessoais de 

diálogo, escuta, humanização e respeito. Esta prática perpassa, portanto, pela compreensão do 

enfermeiro sobre o significado do seu fazer profissional, ou seja, do praticar o cuidado de 

enfermagem na ABS². Objetivos: Descrever a experiência da equipe de acadêmicos de 

enfermagem do segundo semestre da Universidade Federal do Pará (UFPA) no atendimento à 

população na Unidade Básica de Saúde do Guamá e evidenciar a importância do enfermeiro 

na assistência básica, por meio da aplicação dos instrumentos próprios da profissão. 

Descrição da Experiência: O estudo é descritivo, do tipo relato de experiência, realizado por 

acadêmicos de enfermagem do segundo semestre, da Universidade Federal do Pará, no 

primeiro semestre de 2019, na atividade curricular de Introdução à Enfermagem. As aulas 

práticas da disciplina aconteceram em uma Unidade Básica de Saúde, na cidade de Belém, 

Pará. Inicialmente, os alunos foram recepcionados pela docente da atividade curricular de 

Introdução à Enfermagem, e posteriormente, foram apresentados à UBS. Os acadêmicos 

conheceram detalhadamente os cômodos da unidade, logo após, foi explicado aos mesmos 

quais os procedimentos de enfermagem cabiam aquela unidade. Foi solicitado aos estudantes 
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para fazerem abordagens a alguns pacientes do recinto, perguntando-lhes se era de sua 

vontade participar de uma consulta de enfermagem. No segundo dia de aula prática, a 

consulta de enfermagem foi realizada na qual fez-se uma avaliação seguindo os prescritos de 

enfermagem: analisou-se o histórico geral, histórico familiar, qualidade de suas necessidades 

humanas básicas, sinais vitais, exame físico, e, por fim, foram feitas diversas orientações de 

enfermagem tendo em vista a melhora em sua qualidade de vida. Os pacientes eram recebidos 

pela equipe de acadêmicos com a presença da professora. Nesta etapa a orientadora deu 

autonomia para cada graduando praticar os conhecimentos adquiridos por eles por meio da 

disciplina de introdução a enfermagem. Foi realizada a divisão de tarefas ficando cada 

discente responsável por uma esfera da consulta. Em seguida, foi iniciado as etapas da 

consulta, coletaram-se dados gerais do paciente por meio de perguntas direcionadas, depois 

foram identificadas as principais queixas relatadas e traçado o processo de enfermagem para 

cada paciente. Resultados: Diante da experiência vivida pelos acadêmicos de enfermagem da 

Universidade Federal do Pará na UBS, foi possível realizar uma relação entre os 

ensinamentos teóricos, aprendidos em sala de aula, sendo os mesmos aplicados na prática 

vivenciada no que diz respeito a atendimentos ao público que necessita de consultas. A 

experiência resultou em uma melhor disseminação dos conhecimentos teóricos, postos em 

prática na atenção básica, possibilitando um atendimento de qualidade para a população. 

Além disso, os acadêmicos obtiveram seu primeiro contato com o ambiente de trabalho do 

profissional de enfermagem, portanto, descobrindo seu funcionamento, problemas recorrentes 

e como melhor contorna-los, levando os mesmo a elaborarem formas de melhor atender ao 

paciente. A vivência foi única e de fundamental importância para contribuir na formação dos 

discentes do curso de graduação em enfermagem. Conclusão: A partir da experiência 

realizada pelos acadêmicos de enfermagem tornou-se notório a importância de se vivenciar no 

campo prático o conhecimento teórico repassado por meio da academia. Outrossim, a 

experiência dos graduandos na atenção básica resultou em um aprendizado dinâmico e 

diferenciado. Não obstante, tal realidade apresentada pela disciplina permitiu a verificação da 

importância do papel do enfermeiro diante de diferentes realidades, haja vista que o mesmo 

desempenha instrumentos importantes no meio. Nesse sentido, é imprescindível que ocorra 

uma formação adequada que garanta ao aluno experimentar e testar suas erudições de forma 

prática e realista durante a graduação, para assim, reconhecerem e serem conhecidos a 

respeito do valor de sua profissão. 

 

Descritores: Educação em enfermagem, Atenção à saúde, Consulta de enfermagem. 
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