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Resumo: Nos dias atuais é muito importante que as capacitações, estejam sendo realizadas
constantemente nos serviços de saúde. Um dos seus principais objetivos é o aprimoramento e
atualização dos conhecimentos da equipe multiprofissional, em razão da constante mudança nos
processos que envolvem o cuidado científico e tecnológico. Nesse contexto, o enfermeiro atuante tem
um papel fundamental nessa atividade, visto como um agente de mudança, sendo o principal mediador
de incentivo e estimulando a integração e o desenvolvimento desses profissionais, mediante estratégias
que facilitem o aprendizado. O objetivo desse resumo é descrever as práticas desenvolvidas por
acadêmicos de enfermagem da Faculdade Cesuca, em campo de prática hospitalar. Trata-se de um
relato de experiência, pois esse método permite a descrição da experiência em realizar uma vivência
pelos autores, de uma atividade desenvolvida na disciplina de Prática de Gestão de Enfermagem.
Foram realizadas 2 capacitações em um Hospital da região metropolitana de Porto Alegre, por
acadêmicos do 7 semestre do Curso de Enfermagem, cujo os títulos foram: cuidados com acesso
venoso periférico e cuidados com flebite. Durante as práticas foi possível identificar a importância em
realizar capacitações a fim de proporcionar uma educação continuada, visto que é primordial e podem
ser realizadas pelo enfermeiro, a fim de proporcionar um entendimento e reciclagem de assuntos
importantes, voltados ao cuidado com o paciente. Foi utilizado a forma lúdica no ambiente de
trabalho. No decorrer do estágio foi possível assimilar o conteúdo teórico estudado e vivenciar a
realidade das atribuições a qual o enfermeiro(a) é responsável. Essa experiência mostrou aos
acadêmicos a necessidade da realização das capacitações em enfermagem, pois estas possibilitaram
uma interação maior com a equipe da unidade.
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Abstract: In the present day it is very important that the trainings are being carried out constantly in
the health services. One of its main objectives is the improvement and updating of the knowledge of
the multi professional team, due to the constant change in the processes that involve scientific and
technological care. In this context, nurses have a fundamental role in this activity, seen as a change
agent, being the main mediator of incentive and stimulating the integration and development of these
professionals, through strategies that facilitate learning. The purpose of this summary is to describe the
practices developed by Nursing academics of the Cesuca College, in the field of hospital practice. This
is an experience report, because this method allows the description of the experience in performing an
experience by the authors of an activity developed in the discipline of Nursing Management Practice.
Two trainings were carried out in a Hospital in the metropolitan area of Porto Alegre by academics
from the 7th semester of the Nursing Course, whose titles were: care with peripheral venous access
and phlebitis care. During the practices it was possible to identify the importance of providing training
in order to provide a continuing education, since it is paramount and can be performed by the nurse, in
order to provide an understanding and recycling of important issues, aimed at patient care. The playful
way was used in the work environment. During the internship it was possible to assimilate the
theoretical content studied and experience the reality of the attributions to which the nurse is
responsible. This experience showed to the students the need to perform the nursing training, since
these enabled a greater interaction with the unit team.
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