ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM UM CENTRO OBSTÉTRICO: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM

Sheila Lurdes Petroski (apresentadora)1
Carolyne Diehl Stuani 2
Bianca Joana Mattia 3
Eixo: Educação e formação em saúde

Resumo: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicas de enfermagem no estágio
supervisionado em um centro obstétrico. Trata-se de um relato de experiência do estágio
supervisionado no centro obstétrico de um hospital do município de Chapecó- SC. Na oitava
fase do Curso de Graduação em Enfermagem da Unochapecó, como parte da integralização
curricular, os acadêmicos de enfermagem, realizam o Estágio Curricular Supervisionado, no
núcleo 15. Sendo direcionados aos cenários de prática para realização do estágio. O estágio
supervisionado permite ao acadêmico vivenciar e exercitar práticas referentes a assistência, a
gestão, a gerência e o cuidado holístico ao paciente juntamente com o enfermeiro do setor em
diálogo com os três eixos transversais do curso: Promoção da Saúde, Cuidado holístico e Gestão
e Gerência, possibilitando a formação de um enfermeiro generalista. O estágio ocorreu nos
meses de setembro e outubro de 2017. Como forma de registro da experiência, os estudantes
relatam as atividades desenvolvidas em um diário de campo. Nos primeiros dias da prática foi
realizado o reconhecimento do local e observado o funcionamento do setor. Posteriormente ao
reconhecimento do cenário, as estudantes puderam se inserir na prática assistencial realizando
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diferentes atividades. Ao receber a parturiente no setor era realizada a coleta de dados, referente
ao histórico gestacional da paciente. Posteriormente, eram observadas algumas informações na
caderneta de gestante, como a data da última menstruação e a última ecografia realizada,
possibilitando concluir a idade gestacional. Também eram observadas as consultas de pré-natal
e exames realizados durante a gestação. Posteriormente era realizada a avaliação de
enfermagem com exame físico obstétrico contendo as manobras de leopold e palpação
obstétrica. Estas etapas possibilitam, a localização do dorso, a situação e apresentação fetal.
Durante a avaliação as acadêmicas de enfermagem também realizaram a palpação do fundo
uterino, altura uterina, e os batimentos cardiofetais. Após a consulta de enfermagem as
acadêmicas acompanharam as parturientes em seu trabalho de parto. A partir de quatro
centímetros de dilatação é aberto o protocolo de parto-grama. Nele são anotados, a efetividade
e regularidade das contrações, situação do colo uterino. Ao alcançar dez centímetros de
dilatação a parturiente é levada a sala de parto. Após o nascimento, imediatamente é realizado
o contato pele a pele entre mãe e bebê, posteriormente é realizada avaliação do estado geral do
recém-nascido e os primeiros cuidados. Após os cuidados o recém-nascido (RN) é conduzido
para a mãe com a finalidade de realizar a primeira mamada, neste processo também é auxiliado
a puérpera até que o RN consiga realizar a pega e a sucção efetiva mama. O estágio
supervisionado possibilita aos acadêmicos de enfermagem vivenciar a atuação do enfermeiro
no setor do cento obstétrico, realizando assistência de enfermagem ao paciente, consulta de
enfermagem, seguindo os passos do Processo de Enfermagem e conhecendo a gestão e gerência
desse local. A inserção dos estudantes nestes espaços de atuação é de extrema importância para
a formação, pois possibilitam a construção do conhecimento, o aprimoramento da competência
técnica e interpessoal, formando um profissional generalista com visão holística em sua prática
profissional.
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