biológicas

Enfermagem
Trabalho pela promoção da saúde do indivíduo e da comunidade
O formado em Enfermagem
deve ter uma formação generalista
e interdisciplinar, para corresponder às exigências de assistência ao
indivíduo, à família e à comunidade, nos vários cenários da prática
da profissão e nos diversos níveis
de atenção à saúde. Também precisa estar preparado para o trabalho
dentro de equipes formadas por
outros profissionais do setor, como
os médicos. Ao mesmo tempo,
necessita de uma visão humanista, ética e política da realidade da
saúde brasileira.
Os campos de atuação desse
profissional, em geral, englobam
hospitais públicos e privados,
clínicas de saúde, ambulatórios,
unidades básicas de saúde, consultórios, escolas de educação
infantil, ensino universitário e
atendimento em domicílio. Pode
atuar também no ensino profissional de nível médio, de graduação
e pós-g raduação, bem como
em laboratórios de pesquisa e
em empresas, como enfermeiro
do trabalho, além de participar
de entidades representativas
da categoria e dos movimentos sociais na área da saúde.
A intensificação de programas
de promoção da saúde pelos
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governos municipais, estaduais e
federal, como o Saúde da Família,
tem aumentado a demanda por
profissionais da área. Somente o
enfermeiro pode realizar a consulta e a prescrição de enfermagem,
bem como prestar cuidados mais
complexos, como, por exemplo,
assistência de enfermagem a
pacientes com doença grave.
Cabe a esse profissional a chefia
de unidades de enfermagem e
o planejamento sistematizado da
assistência oferecida pela equipe
formada por técnicos e auxiliares.
O objetivo do curso de Enfermagem oferecido na Faculdade
de Medicina, câmpus de Botucatu,
é formar profissionais com senso
crítico e consciência de seu papel
de sujeitos e agentes de transformação no sentido da melhoria das

Formação em
Botucatu envolve
atividades práticas
em vários locais, com
supervisão adequada
condições de trabalho, saúde e vida
na sociedade.
Desde o começo do curso, os
estudantes participam de atividades
profissionais, realizadas inicialmente
em domicílios, escolas e locais de
trabalho de usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS). E, gradualmente, eles passam a atuar na
rede básica de saúde, ambulatórios
de especialidades, hospitais gerais
e especializados, serviços de saú-

de mental e prontos-socorros do
município de Botucatu e região.
O Hospital de Clínicas da FM
destaca-se como campo de estágio, onde os alunos passam, entre
outros setores, pelo centro cirúrgico,
cuidando de pacientes em pré, trans
e pós-operatório, prontos-socorros
e unidades de terapia intensiva
neonatal, pediátrica e de adulto.
A supervisão dos estudantes em
campo é feita por professores qualificados e especialistas nas áreas e
nos locais em que são oferecidos
os estágios, com colaboração de
enfermeiros e demais membros das
equipes de saúde. Com o apoio institucional e de órgãos de fomento
nacionais e internacionais, os estudantes participam de projetos de
extensão de serviços à comunidade
e de iniciação à pesquisa.
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