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ESTÁGIO NA ATENÇÃO HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM ACADÊMICO DE ENFERMAGEM 
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O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) está incluído na categoria de Hospital Escola devido ao seu 
vínculo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que oferece diversos cursos de graduação e pós-
graduação em todas as áreas, dentre elas a área da saúde na qual os respectivos acadêmicos possuem 
espaço para realizar estágios e iniciar projetos de pesquisa no HCPA. Meu curso, Enfermagem, tem a 
duração de 5 anos e como na maioria das graduações na área da saúde é necessário para a sua conclusão a 
realização de um estágio final na atenção hospitalar com duração de 418 horas, acompanhado de um 
enfermeiro supervisor da unidade e sob avaliação de um professor orientador do estágio, ambos escolhidos 
pelo próprio acadêmico. O estágio tem por objetivo aprimorar as habilidades teórico/práticas do 
acadêmico no ambiente hospitalar. Ao término do mesmo o aluno deve estar apto a realizar todas as 
funções que um enfermeiro da mesma unidade realiza. O objetivo deste trabalho é relatar as atividades e a 
experiência de um estágio curricular final, na atenção hospitalar. Trata-se de um relato de experiência, 
desenvolvido em uma unidade de internação clínica do HCPA durante o período de março a junho de 2018. 
Nesta unidade estou tendo a oportunidade de presenciar e realizar inúmeras atividades do fazer do 
enfermeiro, como: punção venosa periférica, sondagem vesical de alívio e de demora, retirada de cateter 
venoso central ou PICC (cateter central de inserção periférica), sondagem nasoentérica; sondagem 
nasogástrica, exame físico, evolução, coleta de exames; entre outros, assim como tive a experiência de 
entrar em contato com pacientes realizando quimioterapia, ex-usuários de drogas, pacientes com Germes 
Multirresistentes, pacientes cardiopatas, pacientes com fibrose Cística, pacientes HIV e HCV, e outros. 
Diante destas inúmeras vivências, em um hospital de referência pode-se dizer que o estágio vem 
contribuindo com minha formação acadêmica, possibilitando preencher as lacunas do conhecimento 
prático e teórico, além de possibilitar a aproximação com a equipe multiprofissional. 
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