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Introdução: O presente trabalho foi desenvolvido baseado nas experiências
vivenciadas nas disciplinas de Saúde da Mulher e da Criança em uma turma do 6°
semestre durante as práticas de campo do curso de enfermagem. O qual busca
retratar a inserção dos acadêmicos nas rotinas diárias de enfermagem, a participação
nos planejamentos da assistência a mulher; criança e adolescente, o que proporcionou
observações reflexivas sobre o impacto dos cuidados de enfermagem para os
pacientes hospitalizados. Objetivo: O trabalho visa relatar a experiência vivenciada
pelos estudantes no Hospital Municipal Pronto Socorro de Várzea Grande – HMPSVG,
o qual se destaca por ser um dos campos de pratica do curso para o semestre.
Método: Por meio da atividade proposta para o semestre o qual foi executado no
período de 22 de março à 13 de abril de 2018. Conseguimos vivenciar cuidados de
enfermagem a mulher em tratamento clínico no setor de Ginecologia. Onde também,
realizamos avaliação de pacientes no alojamento conjunto tendo como foco principal o
desenvolvimento de habilidades técnicas paro o processo de trabalho de parto e parto,
além de avalições no puerpério imediato. Tendo ainda a oportunidade de vivenciar um
parto cesariano no setor de Centro Cirúrgico. Neste contexto também, verificamos os
cuidados ao recém-nascido - RN, sendo oportunizado avaliações como: teste do
coraçãozinho após 24 horas de vida do RN, análise dos reflexos primitivos além de
orientações a mãe sobre aleitamento materno, o que favorece a construção do vínculo
no binômio mãe-bebê. No HMPSVG, foi nos proporcionado a possibilidade de registrar
os cuidados prestados aos pacientes com a construção de relatórios diários e
consequentemente a sistematização do processo de trabalho de enfermagem.
Resultados: Desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes assistenciais
indispensáveis ao cuidado de enfermagem, com isto, podemos estar mais preparados
para prestar assistência de enfermagem de maneira mais acolhedora, humana e
integral, pois gerenciamos melhor o tempo e otimizamos o serviço prestado com um
melhor planejamento oriundos dos relatórios construídos no interim da pratica
Considerações finais: Com base no exposto compreendemos a atuação de
enfermagem na atenção terciaria e sua multiplicidade em atender as diversas
demandas que este nível exige. Desta maneira, aprimoramos nossa capacidade
técnica e aprofundamos nossos conhecimentos científicos com a confecção de
anotações, relatórios de enfermagem e desenvolvemos mais autonomia para a
construção da SAE, além de pôr em prática os programas preconizados pelo
Ministério da Saúde que nos foram apresentados em sala de aula por parte dos
professores envolvidos.
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