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A capacitação da equipe de enfermagem tem sido uma preocupação das instituições de 
saúde, principalmente dos Enfermeiros Responsáveis Técnicos dos Serviços de 
Enfermagem, uma vez que a crescente demanda de pacientes de média e alta 
complexidade, geram a necessidade de profissionais com competências e habilidades para 
lidar com essa clientela com segurança. Assim, é necessário que o treinamento admissional 
seja feito de forma que aborde temas importantes para que o profissional entenda o 
processo de trabalho. O objetivo do estudo foi elaborar um roteiro para treinamento 
admissional de auxiliares/técnicos de enfermagem na Unidade Coronariana e de Cirurgia 
Cardíaca - UCOR de um Hospital de ensino, para padronizar o treinamento durante o 
período de experiência, sob a responsabilidade dos enfermeiros da unidade e do CEP. O 
trabalho tem caráter descritivo e qualitativo sendo realizado através de levantamento 
bibliográfico, baseado e adaptado à dinâmica do setor. O roteiro abrange 40 dias de 
treinamento, abordando aspectos administrativos como espaço físico, equipe, dinâmica da 
unidade, POPs, regimento interno, rotinas, serviços de apoio, e assistenciais como preparo 
do leito, admissão, alta, passagem de plantão, anotação de enfermagem, principais técnicas 
de enfermagem, principais drogas utilizadas na unidade, auxílio em procedimentos 
médicos, medidas preventivas de infecção, controle de psicotrópicos, carrinho de 
atendimento à Parada Cardiorespiratória. A elaboração deste roteiro de treinamento vem 
atender as necessidades relacionadas a assistência de enfermagem segura e de qualidade 
proposta pela unidade e para o sucesso do processo de cuidar. 


