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45. A VISÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM DIANTE DO TRABALHO 
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Dentro do mundo acadêmico percebemos que qualquer oportunidade teórico/prática é 

indispensável. Na CME do IFF, a capacidade e o rendimento do aprendizado se fazem 

presentes. O acadêmico de Enfermagem ao se deparar com a CME fica encantado com a 

produção de materiais e a importância que este setor representa para as unidades de 

atendimento. A CME produz os artigos necessários e adequadamente processados que 

suprirão os centros cirúrgicos, enfermarias e ambulatórios.  Este trabalho com método 
de natureza qualitativa, é descritivo e objetiva apresentar a visão do acadêmico de 

enfermagem acerca das atividades realizadas na CME do IFF.  As atividades foram 

desenvolvidas e descritas através de relatórios contidos em diário de campo. Todos os 

subsetores - Expurgo, Preparo, Rouparia, Esterilização e Estoque/ Distribuição são 

conferidos e supervisionados diariamente, para que não haja contratempo ao suprir às 

unidades de atendimento e assim otimizar o trabalho do profissional. A gerência e 

supervisão dos subsetores são etapas fundamentais exercidas pelo Enfermeiro, 

responsável pelo gerenciamento do setor, que é formado pela maioria de profissionais 

da área de Enfermagem e sua hierarquização (técnicos e auxiliares). Resultado: A 

vivência proporcionada por este setor foi fundamental para conhecer e ter noção do 

papel da Enfermagem não só na área burocrática como na assistencial prática. O 

acadêmico de Enfermagem observa cada passo, tem presença em cada etapa, seja na 

produção de um escala mensal dos profissionais quanto na confecção de uma bandeja 

para cirurgia; orienta a equipe e com isso acaba trocando e acrescentando informações 

de ambos os lados. Conclui que a visão do acadêmico é importante já que futuramente 

servirá de auxílio para aplicar na sua equipe, na gestão, como também pessoalmente em 

sua vida, tendo uma percepção da imensa responsabilidade e riqueza do conhecimento. 
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