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O Programa Institucional de Cursos de Capacitação para Alunos em Formação (PICCAF) oportuniza aos 
alunos de graduação a realização de atividades extracurriculares que visam o desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades, competências e atitudes próprias da atividade profissional. Descrever a 
experiência do acadêmico de enfermagem no PICCAF na Unidade de Internação Clínica. Trata-se de um 
relato de experiência desenvolvido na Unidade de Internação Clínica 7° Norte do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre realizado em janeiro de 2018, com carga horária total de 120 horas, sob supervisão direta de 
uma enfermeira assistencial durante seu turno de trabalho. As atividades desenvolvidas pelo acadêmico de 
enfermagem durante o PICCAF na Unidade de Internação estavam relacionadas, principalmente aos 
cuidados assistenciais aos pacientes. A passagem do plantão de um turno para outro (transferência do 
cuidado) foi importante para o acadêmico, pois proporcionou informações detalhadas a respeito dos 
cuidados prestados e principalmente sobre a evolução dos pacientes, permitindo-lhe planejar e organizar 
suas atividades. Já na passagem de plantão, houve oportunidade de aperfeiçoar a habilidade de transmitir 
informações, pois devem ser claras, objetivas e precisas, visando a garantia da continuidade do cuidado. 
Além disso, foi possível exercitar determinados procedimentos técnicos como a realização de curativos, 
passagem de sondas: nasoenteral, vesical (alívio e demora), administração e controle de medicamentos. 
Desde a admissão do paciente no setor, a Sistematização da Assistência de Enfermagem foi desenvolvida 
pelo acadêmico, em todas as etapas, o que oportunizou uma visão ampla do exercício da profissão do 
enfermeiro através de uma metodologia científica que lhe propicia autonomia e deixa transparecer suas 
responsabilidades junto ao paciente, família e equipe de saúde. O PICCAF possibilitou ao acadêmico 
vivenciar na prática a assistência de enfermagem desempenhada, além de auxiliar no desenvolvimento de 
habilidades práticas e fortalecer o conhecimento teórico. A convivência com a equipe multiprofissional e 
com os pacientes foi uma oportunidade de qualificação da formação acadêmica e do aprimoramento da 
postura de futuro profissional. 
DESCRITORES: Ensino de Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; Capacitação. 

 
   
 


