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Resumo: O curso de capacitação para alunos em formação visa estimular o desenvolvimento das
habilidades e a autonomia desse futuro profissional. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência
de participar de um curso de capacitação no desenvolvimento de habilidades no cuidado ao paciente
adulto. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado durante
um curso de capacitação acadêmica ofertado para graduandos de enfermagem no período de fevereiro
do ano de 2019 em um hospital público geral e universitário do estado do Rio Grande do Sul. O curso
ocorreu em 10 plantões noturnos, com duração de 12 horas cada um, totalizando 120 horas de ensinoaprendizagem. Foram realizados em Unidades de Internações Clínicas Adulto que abrangiam todas
as patologias. As alunas tiveram a supervisão direta dos enfermeiros dos respectivos andares durante
seu turno de trabalho. Antes das atividades práticas foram ofertadas capacitações através de cursos
na modalidade à distância sobre as rotinas e organização e uma reunião presencial com o serviço de
educação em enfermagem da instituição. Resultados: Às ações que foram desenvolvidas pelas
acadêmicas de enfermagem durante o curso estiveram relacionados aos cuidados assistenciais diretos
aos pacientes internados, as ações de educação a saúde e aplicação da Sistematização da Assistência
de Enfermagem foram constantes no período. Considerações Finais: Torna-se extremamente
importante o contato prático durante a graduação fora dos estágios obrigatórios do currículo
acadêmico, possibilitando o aprimoramento das habilidades através da construção de conhecimentos
com a troca de experiências com profissionais já formados. Com a realização do curso foi possível
associar o quanto uma base teórica fortalecida favorece na prática, possibilitando uma boa assistência
que não beneficia somente o paciente, mas todos que estão a sua volta, incluindo seus familiares.
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