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O Programa Institucional de Cursos de Capacitação para Alunos em Formação (PICCAF) é uma oportunidade
extracurricular direcionada a universitários que realizam atividades teóricas e práticas possibilitando o
desenvolvimento de habilidades e competências. Relatar a realização de PICCAF na Unidade de
Hemodiálise com pacientes em Terapia Renal Substitutiva (TRS).Trata-se de um relato de experiência
vivenciado por acadêmicos de enfermagem que realizaram PICCAF na unidade de hemodiálise do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) no período de 05 de fevereiro a 06 de março de 2018. A unidade conta
com três salas, uma delas com isolamento, destinados a hemodiálise divididos em: sala de crônicos e
agudos, que atendem pacientes internados e ambulatoriais e uma sala para realização da diálise peritoneal.
As atividades foram realizadas na assistência a pacientes com Insuficiência Renal Aguda e Crônica. Os
acadêmicos foram acompanhados por um enfermeiro assistencial e realizaram: procedimentos estéreis,
manuseio de fístula arteriovenosa (FAV),montagem das máquinas utilizadas nas TRS, participaram das
atividades de passagem de plantão e registros de enfermagem seguindo as etapas do Processo de
Enfermagem. Nesta experiência foi possível identificar a importância do domínio de técnicas e destreza
manual nas especificidades da assistência ao paciente; raciocínio clínico e crítico possibilitando identificar
efeitos adversos da terapia renal substitutiva (TRS) e complicações decorrentes do próprio estado de saúde
do paciente. As ações educativas são estabelecidas diariamente, auxiliando os indivíduos em tratamento no
enfrentamento de situações estressoras vivenciadas no cotidiano dialítico.As diretrizes curriculares dos
cursos de enfermagem são organizadas a fim de formar profissionais qualificados e capacitados para
exercer o papel de enfermeiro, no entanto algumas especificidades assistenciais não são contempladas
pela universidade em razão do tempo determinado para formação acadêmica. A imersão na realidade na
unidade de nefrologia proporcionou o envolvimento em situações que exigem articulação dos saberes
teóricos com a prática de cuidados à saúde nesta especialidade.
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