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Introdução: Devido aos grandes avanços de um mundo cada vez mais globalizado e exigente 

quanto aos profissionais que estão sendo introduzidos no mercado de trabalho, é dever das 

instituições de ensino acompanhar as tendências do mercado e contribuir para uma formação 

profissional de qualidade. Para que isso ocorra, é preciso apoiar e dar subsídios para que os 

futuros enfermeiros se tornem profissionais que estão muito além da técnica.¹ Nesse contexto, 

a visita técnica (VT) permite conhecer e avaliar como uma empresa ou um setor estão 

desenvolvendo suas atividades, observar sua estrutura e o trabalho desenvolvido pelas pessoas 

responsáveis pelo serviço². No âmbito acadêmico, a VT consiste em uma atividade na qual os 

alunos dirigem-se a um setor específico dentro de uma instituição, conduzidos pelo 

professor/preceptor, e tem como finalidade o desenvolvimento de um conjunto determinado 

de aprendizagens e a aproximação entre teoria e prática³. A clínica médica é um setor 

hospitalar onde acontece o atendimento integral do indivíduo com idade superior a 12 anos 

que se encontra em estado crítico ou semicrítico e àqueles que estão hemodinamicamente 

estáveis, neste setor é prestada assistência integral de enfermagem aos pacientes de média 

complexidade. Na clínica médica, o papel da enfermagem é propiciar a recuperação dos 

pacientes para que alcancem o melhor estado de saúde física, mental e emocional possível, e 

de conservar o sentimento de bem-estar espiritual e social dos mesmos, sempre envolvendo e 

capacitando-os para o auto cuidado juntamente com os seus familiares, prevenindo doenças e 

danos, visando a recuperação dentro do menor tempo possível ou proporcionar apoio e 

conforto aos pacientes em processo de morrer e aos seus familiares, respeitando as suas 

crenças e valores. Realizar também todos os cuidados pertinentes aos profissionais de 

enfermagem. 4 Com sequentemente, caberá a ele , a função indelegável de identificar 

necessidades do indivíduos a o ou doente , planejar e orientar pessoal auxiliar e familiares na 

assistência de enfermagem e, por fim, avaliar essa assistência . Objetivos: Descrever a 

vivência de acadêmicos do curso de enfermagem, do 5º semestre, da Universidade da 

Amazônia durante o período das visitas técnicas, realizadas em um hospital particular da 

cidade de Belém-Pa. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo de natureza 

relato de experiência, realizado através da vivência de acadêmicos de enfermagem, nas visitas 

técnicas da disciplina de saúde do adulto I, em um hospital particular de Belém, localizado no 

bairro do Umarizal, no período de 14 a 16 de maio de 2019, no setor de Clínica médica. Os 

discentes durante o período da visita foram acompanhados por uma enfermeira/preceptora 

designada pela UNAMA. Resultados: Durante a experiência da visita técnica tivemos a 

oportunidade de realizar diversas atividades ensinadas em salas, como as consultas de 

enfermagem, que incluem a verificação dos sinais vitais (pressão arterial, pulso, frequência 

respiratória, temperatura), anamnese e entrevista que permite colher informações sobre o 

estado dos pacientes. No decorrer da atividade acompanhamos a senhora ESS, de 69 anos, que 

estava internada há mais de 6 meses, proveniente de um histórico de Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) e sequelas como: dislalia, disfagia e tremores frequentes em todo o corpo, 
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alimentando-se por sonda nasoenteral (SNE), sendo possível observar a enfermeira realizar o 

procedimento da passagem da SNE na paciente. Ao longo das visitas foi possível colocar em 

prática as técnicas aprendidas na teoria dentro de sala de aula, como: a técnica para aferir os 

sinais vitais e entrevista com o paciente, perguntando sobre as suas principais queixas, 

funções fisiológicas (evacuação e/ou eliminação vesical), avaliação do acesso venoso central 

ou periferico: data de colocação e presença ou ausência de sinais flogísticos. Coletamos as 

informações necessárias para a elaboração da evolução diária deles, sempre atentos ao 

paciente e com o olhar crítico e reflexível para cada caso. É importante pontuar que a 

evolução de enfermagem, atualmente chamada de avaliação de enfermagem (AE), é uma 

conduta realizada privativamente pelo enfermeiro. As AE’s efetuadas por nós foram 

criteriosamente avaliadas e orientadas pela enfermeira/preceptora destinada para nós 

acompanhar. As AE’s continham informações pertinentes, como sinais vitais, funções 

fisiológicas, quadro clínico, mudanças apresentadas, histórico familiar, doenças atuais e 

pregressas, intervenções, diagnósticos e avaliação de enfermagem. Nota-se que, para a 

evolução favorável do paciente, é necessário que na assistência de enfermagem seja 

sistemática, utilizando método organizado no processo de enfermagem. No decurso da visita 

técnica realizamos também o aprazamento das medicações (prescritas pelo profissional 

médico), no qual aprendemos a observar de forma crítica e criteriosa rotina do paciente e 

elaborar todo o seu processo de medicações do dia seguinte, atendando para interações entre 

as medicações e o melhor conforto e bem estar físico do paciente. Conclusão: A experiência 

desta construção explanou a importância, das visitas técnicas no aprendizado dos discentes 

bem como a atuação da equipe de enfermagem na clínica médica e a rotina desse setor. Além 

de evidenciar, a importância de fazer uma visita de enfermagem de qualidade e como está 

pode fazer todo o diferencial na assistência prestada ao paciente durante a sua internação e 

alta. Além disso, foi possível observar a elaboração da sistematização da assistência de 

enfermagem, uma ferramenta de cuidado organizada e científica, tendo o enfermeiro no seu 

papel principal de assistente, gestor e orientador. 

 

Descritores: Educação em enfermagem, Cuidados de enfermagem, Processo de enfermagem. 
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