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RESUMO 
 
 

Introdução: Este artigo narra as experiências vivenciadas em campo de estágio pelas alunas do 
quarto ano de graduação em enfermagem de uma Universidade do Vale do Paraíba Paulista 
na disciplina de Gerenciamento dos Serviços de Saúde e de Enfermagem. Durante o estágio 
podemos acompanhar as funções administrativas dos enfermeiros, bem como as dificuldades 
vivenciadas por eles. Sabemos que no processo de trabalho da enfermagem, o enfermeiro tem 
a oportunidade de atuar em duas dimensões: a assistencial que objetiva intervir nas 
necessidades de cuidado ao cliente e na gerencial sendo o responsável pela articulação das 
atividades de organização do trabalho e de recursos humanos, com a finalidade de criar e 
implementar condições adequadas de cuidado aos pacientes e de desempenho para os 
trabalhadores. Para isso o enfermeiro faz uso de instrumentos que o auxiliam no 
gerenciamento do seu trabalho, como os protocolos que normatizam e regram o uso das 
formalidades que regem determinadas ações, ordenando eventos e minimizando erros. 
Descrição do problema: Podemos verificar que a instituição não conta com a utilização de 
protocolos assistenciais e gerenciais o que acarreta prejuízos como: falhas na comunicação 
entre a equipe, falta de organização documentária, centralização de informações apenas no 
gestor e ausência de padronização nos procedimentos, o que torna falho o processo de 
enfermagem. Relevância da pesquisa: Atualmente, os clientes dos serviços de saúde estão 
mais convictos de seus direitos e exigindo o máximo de excelência no seu atendimento. Assim 
o maior objetivo das instituições de saúde deve ser de atender com qualidade e eficácia os 
pacientes sob sua responsabilidade, para isso a implantação de protocolos funciona como 
diferencial na prestação de serviços ao cliente. Benefícios aos sujeitos estudados: A 
elaboração de protocolos permite ao gestor delinear formas adequadas de liderar, garantindo 
que os pacientes e a equipe obtenham os melhores resultados possíveis mensurados sob a 
forma de satisfação. Objetivos:Narrar as experiências das acadêmicas de enfermagem do 
quarto ano de graduação, na elaboração de protocolos assistenciais e gerenciais em um 
Pronto Atendimento do Vale do Paraíba Paulista visando a otimização dos serviços prestados. 
Materiais e/ou métodos e procedimentos: Iniciamos nosso trabalho com a realização do 
diagnóstico gerencial da instituição, analisando todos os processos envolvidos no atendimento 
ao cliente e com isso constatamos a deficiência de protocolos que auxiliassem na tomada de 
decisão do enfermeiro. Então, passamos á elaboração dos mesmos baseados em pesquisas 
em bases de dados na internet. Finalizamos a confecção dos protocolos e enviamos para 
aprovação do gestor e posterior validação dos instrumentos criados. Resultados: As atividades 
profissionais no campo de estágio devem ser entendidas como eixo integrador para onde 
convergem os conteúdos teóricos, que se concretizam nas situações reais do cotidiano 
profissional. Assim, se faz necessária a interação dos graduandos com a equipe hospitalar 
oferecendo como forma de retribuição, saberes adquiridos na academia. Então, ao final do 
estágio apresentamos uma pasta contendo todos os protocolos elaborados e esperamos que 
possam ser aplicados na instituição. Conclusão: Em sua prática, o enfermeiro está em 
constante processo educativo e necessita desenvolver suas ações com reflexão crítica e 
investigação. Tivemos a oportunidade de elaborar instrumentos, cuja intensão foi auxiliar na 
qualidade do cuidado ao cliente e na rotina diária da equipe multidisciplinar, cientes que a 
busca pela qualidade nos serviços de saúde deve ser uma atitude coletiva, sendo um 
diferencial para processo de uma sociedade cada vez mais exigente, que envolve não só o 
usuário do sistema, mas também gestores e colaboradores o que demanda a implantação 
protocolos que normatizem a assistência. 


