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É de suma importância ter um posto de enfermagem dentro de uma instituição de ensino 

superior, pois o posto de enfermagem realiza atendimentos imediatos a toda 

comunidade acadêmica quando necessita de cuidados, caso necessário encaminhar o 

indivíduo para unidade de pronto atendimento (UPA), de acordo com seu caso clínico 

manifestado, seguindo as normas do procedimento operacional sistematizado (POP) da 

assistência, preconizado pela instituição de ensino superior. O objetivo é descrevera 

importância de existir um posto de enfermagem dentro de uma instituição de ensino 

superior direcionando a prestar assistência para toda comunidade acadêmica. A 

metodologia aplicada a esse estudo refere-se a um relato de experiência, tendo como 

objeto de análise os atendimentos e livro de registros de ocorrência do posto de 

enfermagem de uma determinada instituição de ensino superior do Recôncavo da Bahia. 

Identificou-se 200 registros de atendimentos durante o período de agosto de 2017 á 

outubro de 2018, sendo que esses atendimentos foram para funcionário, docente e 

discente de diversas áreas de graduação, da própria instituição, no qual prevaleceram 

discentes da área de Enfermagem, Nutrição, Radiologia, Odontologia, Fisioterapia, 

Administração e Ciências Contábeis. Foram encaminhados7pacientes para unidade de 

pronto atendimento (UPA), 193 permaneceram no posto recebendo assistência de 

cuidados humanizado diante da sua manifestação clínica. Os atendidos 

estavamrelacionados aos fatores emocionais, físicos e patológicos. A assistência é 

prestada seguindo protocolo preconizado pela instituição o (POP), de acordo com o 

quadro clínico apresentado e sistematização da assistência de enfermagem (SAE). As 

manifestações clínicas mais assistidas foram cefaleia, dores musculares, hipertensão, 

hipotensão, hipoglicemia e vertigens, que podem estar relacionadas ao 

estressefisiológico e emocional, insônia, ansiedade, sobrecarga, e muito tempo sem se 

alimentar. Diante disso, observou-se que é importante existir um posto de enfermagem 

dentro de uma instituição, com finalidade de acolher e prestar assistência a essa 

comunidade acadêmica, de maneiraaproporcionar uma assistênciahumanista, reduzindo 

a manifestação clínica, proporcionando o bem-estar a esse indivíduo. 
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