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Introdução: Após a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais, o estágio obteve 

evidência no processo de formação do ensino superior, mostrando-se mais presente e 

ganhando mais importância nas grades curriculares dos cursos, sendo ele fundamental para a 

formação acadêmica (1). O estágio supervisionado (ES) é de extrema importância para os 

discentes de enfermagem, uma vez que por meio dele se é possível ter a primeira experiência 

no que se refere à assistência de enfermagem. O ES permite que o acadêmico floresça sua 

identidade vocacional, permitindo o aprimoramento de suas competências à frente das 

situações divergentes que surgem no âmbito da assistência à saúde, capacitando-o para o 

mercado de trabalho e no desenvolvimento potencial de habilidade e competências essenciais 

no perfil profissional do enfermeiro (2). No decorrer do ES, é possível identificar inúmeras 

adversidades que surgem durante o processo assistencial, o que se faz evidente a necessidade 

de desenvolver espírito de liderança em cada membro da equipe, incluindo o estagiário, 

tornando-o sensível à prática profissional de enfermagem, despertando em si suas 

competências diante de suas responsabilidades como futuro enfermeiro, e por consequência, 

ampliar seus conhecimentos (3). Logo, é de suma importância que o estudante de enfermagem 

seja estimulado a assumir um espírito de liderança desde a graduação, pois quando exercer 

sua profissão, se encontrará diante de uma equipe que necessitará de suas orientações e poder 

de resolubilidade diante de acontecimentos adversos, presente no decorrer da vida 

profissional. Objetivos: Descrever a experiência de acadêmicos de Enfermagem em seu 

primeiro estágio supervisionado. Descrição da Experiência: Estudo descritivo do tipo relato 

de experiência, realizado no segundo semestre de 2018. Foram realizadas atividades de 

enfermagem aplicadas na assistência à pacientes internados em uma clínica privada no 

município de Belém/ Pará, onde os acadêmicos puderam conhecer os assistidos, levantar seu 

histórico clínico, realizar procedimentos como coleta de material biológico, troca de 

cateterismo vesical, banho no leito, cuidados com curativos, assistência ao recém-nascido e à 

puérpera. As atividades realizadas pelos estudantes eram supervisionadas pelo preceptor, que 

os auxiliava e orientava no surgimento de dúvidas perante os problemas expostos. Os 

estudantes eram divididos em duplas, onde deveriam se dirigir a cada leito dos pacientes, 

conforme orientação do enfermeiro preceptor, e realizar as anotações de enfermagem de 

acordo com o relato do cliente. Em consonância com as informações fornecidas pelo doente, o 

registro de enfermagem continha os achados clínicos que futuramente foi utilizado para a 

elaboração tanto do diagnóstico de enfermagem, quanto para intervenção, que servia de 

auxílio para aplicação de uma assistência mais humanizada. Se realizou também o exame 

físico nos pacientes a fim de encontrar qualquer anormalidade que viria a prejudicar o seu 

bem-estar. Além disso, pôde-se presenciar a preparação do cliente antes de procedimentos 

cirúrgicos, onde se observou os preparos de enfermagem referentes aos cuidados no pré-

operatório, o que foi de suma importância para os estudantes. Resultados: Durante o período 

de estágio da disciplina de Adulto I, os acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecer a 
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rotina interna do hospital, assim como compreender os sentimentos dos pacientes frente ao 

adoecimento. A princípio, em seu primeiro contato com os pacientes, os acadêmicos foram 

marcados pela inquietação, uma vez que seria sua primeira atividade assistencial relacionada 

diretamente a sua futura profissão, onde requer do profissional segurança para executar as 

funções pertinentes à assistência. Em estudo realizado, os graduandos de enfermagem 

relataram seus sentimentos e dificuldades vivenciadas na rotina das unidades de saúde e rede 

hospitalar, sendo o medo e a ansiedade os sentimentos que mais prevaleceram, destacando-se 

também a dificuldade de realizar determinados procedimentos, relacionando-os com a teoria e 

a prática (4). No decorrer da assistência, pôde-se realizar atividades que permearam um 

vínculo sentimental com os pacientes, por intermédio de conversas relacionadas à sua vida 

pessoal, o que aproximou os acadêmicos dos assistidos, principalmente por conta de seu 

adoecimento. Relações com essa exigem dos acadêmicos perspicácia para trabalhar seu 

sentimos subjetivos e alheios, sabendo diferenciar a vida pessoal e a profissional, pois por 

conta da inexperiência, o estudante sente-se despreparado emocionalmente para agir diante 

das situações apresentadas pelos doentes (5). Na vivência de estágio realizou-se atividades 

frequentes na rotina de enfermagem, o que estimulou os acadêmicos à participarem mais 

ativamente dos cuidados aos pacientes, realizando tarefas como curativos, aferição da pressão 

arterial e passagem de cateter vesical. Por conta disso, os acadêmicos puderam perceber a 

importância da criação da relação interpessoal com o paciente, a fim de proporcionar a 

praticabilidade assistencial mais confiável, para que o assistido se sinta seguro aos cuidados 

de estudantes que estão no início de sua formação profissional. Conclusão: Diante do 

exposto, compreende-se a importância do ES para o acadêmico, pois ele proporciona o 

acompanhamento da rotina diária de um enfermeiro, além de suscitar o pensamento crítico-

reflexivo nos acadêmicos correlacionando-o aos seus conhecimentos teóricos. Assim, a 

prática de estágio é essencial para o aprimoramento cognitivo, pois por meio dele pode-se 

relacionar a teoria à prática assistencial, onde os estudantes têm a oportunidade de executar 

seus conhecimentos adquiridos durante a graduação, em face de acontecimentos adversos 

presente no decorrer do ES. 
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