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RESUMO 
 
 

RESUMO Introdução: O estágio supervisionado, corresponde a uma etapa do processo de 
ensino e aprendizagem da graduação em enfermagem, que fornece a base ao estudante para 
que este adquira prática em relação às atividades que deverá desenvolver durante e após sua 
formação, além de uma interação com a equipe do local estabelecido para estágio. As 
atividades voltadas para o gerenciamento de enfermagem, devem ser realizadas a partir dos 
controles de pendência, transferência, admissão e alta, encaminhamento de exame, 
conferência de material em geral e do carrinho de emergência, dimensionamento de pessoal, 
entre outras atividades correspondentes as funções de gerência, que exerçam influência na 
qualidade e segurança para o paciente. As atividades voltadas para a assistência, devem ser 
realizadas a partir de coleta de exames, supervisão das atividades da equipe de enfermagem, 
realização de visitas e de exame físico, bem como da evolução e prescrição de enfermagem. 
Deve ainda atender as necessidades dos pacientes e outras atividades que exerçam influência 
no bem estar e qualidade de assistência ao paciente. Objetivos: Descrever as intervenções 
desenvolvidas pelos estudantes de graduação em enfermagem atuantes na disciplina de 
“Gerenciamento dos serviços de saúde e enfermagem” da Universidade de Taubaté. 
Metodologia: As acadêmicas de enfermagem, foram designadas para realizar as atividades 
gerenciais e assistenciais em uma unidade de internação de clínica médica de um Hospital 
Universitário, localizado no Vale do Paraíba Paulista, no período de duas semanas no mês de 
Agosto/2014. Foi elaborada uma estratégia de trabalho para estabelecer uma parceria com a 
equipe de enfermagem da unidade, para a realização de observações e participações diretas 
das atividades do enfermeiro nos dias de estágio. Resultados: O início foi de extrema 
preocupação e insegurança, devido à visão de assumir uma clínica sem antes ter uma 
experiência de fato. Foi necessário assumir a responsabilidade de acompanhar os pacientes 
dia a dia, prestar uma assistência qualificada a pacientes críticos, suporte psicológico à família 
e no gerenciamento geral da unidade. Foi preciso principalmente, exercer a liderança para 
obter um melhor resultado, destacando a dificuldade de interação da equipe, porém 
apresentando resultados satisfatórios com todos os integrantes. A dificuldade na interação da 
equipe, a falta de conhecimento das patologias e de organização como líderes, bem como de 
habilidade no manuseio dos equipamentos, foram as principais dificuldades encontradas. 
Conclusão: Concluímos que os benefícios alcançados com a experiência do estágio foram de 
grande valia, tornando as dificuldades, partes recorrentes do processo de aprendizagem, o que 
nos proporcionou a oportunidade de desenvolver o que foi estudado, adquirindo ainda novos 
conhecimentos, gerou um amadurecimento profissional e emocional, com uma visão ampliada 
sobre o papel do enfermeiro enquanto gerente de uma unidade de internação.  


