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O Estágio Curricular Supervisionado I da Faculdade Maria Milza (FAMAM), de caráter 
obrigatório, deve ser cursado por todos os discentes da graduação no decorrer do curso. 
Acompanhado de um professor orientador e um preceptor, o estagiário desempenha as 
atribuições que lhes são designadas, tendo a oportunidade desenvolver suas habilidades 
técnico-científicas, correlacionando-as com a prática. Tem como objetivo relatar experiências 
vivenciadas por três estagiárias no Instituto de Cardiologia do Recôncavo-INCAR no I 
Bimestre de 2019.2. As experiências desenvolvidas abrangeram situações diferenciadas de 
aprendizagem, o estágio contemplou uma carga horária de vinte horas semanais, distribuídas 
em dois dias, em três setores distintos: emergência, clínica médica e unidade de terapia 
intensiva. Cada estagiária ficou em um setor, onde atuaram com a triagem, admissão do 
paciente, internamento, realização de procedimentos e alta hospitalar. Atrelado ao 
conhecimento teórico, posto em prática, o aprendizado superou as expectativas que foram 
idealizadas, mesmo com a relevância de ser um hospital privado, observou-se um grande 
fluxo de pacientes. Além disso, a partir dos atendimentos diários, pudemos desenvolver casos 
clínicos proveitosos, tanto no sentido de conhecimento como no de complexidade. Nesse 
processo de acompanhamento da rotina do enfermeiro é que se percebe a importância do 
estágio curricular supervisionado na formação dos futuros enfermeiros, pois, estando em 
contanto com os pacientes, coloca-se em prática o conteúdo aprendido na teoria, além da 
observância na rotina dos cuidados de enfermagem, aplicação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a relação direta com os pacientes, tendo em vista que é nessa 
etapa que temos um maior contato com as atribuições do enfermeiro, observa-se que as 
experiências contribuíram de forma significativa, imprescindíveis para uma formação de 
qualidade. Para as estagiárias, essa experiência foi de grande relevância, compensando todas 
as dificuldades que tivemos que encarar e solucionar.  
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