FICHA DE OCUPAÇÃO
EIXO TECNOLÓGICO: Ambiente e saúde
SEGMENTO: Saúde
OCUPAÇÃO: Enfermeiro (CBO: 2235‐05)
SUBORDINAÇÃO: Não há subordinação funcional.
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO: 4
MACROFUNÇÃO: Prestar cuidados de assistência à saúde.
Considerando o limite de tempo estabelecido para debate das ocupações da mesa e a maior
necessidade investigativa sobre as demais ocupações, esta ficha não foi analisada, mas apreciada
a posteriori pelos convidados do fórum, quando do recebimento da versão preliminar do
documento. Nenhum ajuste foi proposto.
INTER‐RELAÇÕES
FUNCIONAIS COM OUTRAS
OCUPAÇÕES

FUNÇÕES PRINCIPAIS
Organizar e dirigir os serviços de enfermagem.
Gerenciar o processo de trabalho em Enfermagem em todos os
âmbitos da atuação profissional.
Coordenar e supervisionar o trabalho dos profissionais de
enfermagem.
Planejar, executar e avaliar atividades de educação para a saúde e
de treinamento de pessoal de enfermagem, pacientes e
familiares/cuidadores.
Contratar pessoal de enfermagem.
Avaliar, decidir, propor e implementar intervenções de
enfermagem para indivíduos, e/ou famílias/grupos sociais, e/ou
comunidades, e/ou coletividades, nos diversos níveis de atenção à
saúde.
Elaborar planos assistenciais de enfermagem.
Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde e
rotina.
Realizar procedimentos de enfermagem de alta complexidade em
todo o ciclo vital.
Realizar procedimentos de enfermagem de baixa e média
complexidade em todo o ciclo vital.

‐

Médico
‐
Técnico em enfermagem e
Auxiliar de enfermagem.

COMPORTAMENTOS



Cuidado humanizado ao usuário e sua família.
Atuação em equipe multidisciplinar, de forma solidária, cooperativa e pertinente às políticas e


















ações da saúde.
Uso racional de água, energia, materiais, insumos e equipamentos.
Geração, segregação e descarte adequado e responsável de resíduos.
Flexibilidade e resiliência nas situações adversas.
Iniciativa, atenção e responsabilidade na organização e execução do trabalho.
Proatividade e criatividade na resolução de problemas.
Respeito à privacidade e aos valores morais, culturais e religiosos do usuário e sua família.
Respeito ao limite da atuação profissional.
Prevenção de eventos adversos e mitigação de incidentes.
Respeito à diversidade no atendimento ao usuário (visão inclusiva, atitude não preconceituosa
e sem julgamento moral).
Inteligência emocional.
Pensamento investigativo, senso crítico e empreendedorismo.
Empatia e entendimento das necessidades do usuário.
Comunicação clara e adequada à compreensão do usuário e sua família.
Autocuidado/autopercepção.
Apresentação pessoal e postura profissional.
Zelo e cuidado com a segurança do trabalho do profissional e com o paciente.
CONHECIMENTOS


























Anatomia e fisiologia humana.
Antropologia e filosofia.
Bioestatística e biofísica.
Biologia celular e bioquímica.
Cinesiologia.
Embriologia humana.
Epidemiologia.
Farmacologia.
Filosofia.
Genética.
Histologia e embriologia.
Imunologia.
Microbiologia geral e aplicada.
Parasitologia geral e aplicada.
Patologia.
Psicologia e saúde.
Administração da assistência de enfermagem.
Legislação, exercício e história da enfermagem.
Cuidado em enfermagem no clico vital humano e nas especialidades.
O gerenciamento em enfermagem, as inovações tecnológicas e o mercado de trabalho.
Fundamentos de alimentação e nutrição para o cuidado.
Indivíduo, saúde e sociedade.
Pesquisa em enfermagem.
Papel educativo do enfermeiro e práticas educativas em saúde.











Saúde ambiental.
Sistemas de informação e registros em saúde.
Sistema Único de Saúde (SUS) e atenção hospitalar.
Políticas públicas de saúde.
Segurança do paciente.
Protocolos, Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e sua aplicação.
Direitos do paciente.
Controle de infecção.
Segurança biológica.
MUDANÇAS (TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES) NOS FATORES ORGANIZATIVOS E TECNOLÓGICOS




Uso de novas tecnologias, técnicas e protocolos, assim como a constante atualização e
criação de legislações em âmbito internacional, nacional e regional.
Aumento da demanda por serviços públicos e privados de saúde devido ao crescimento
populacional, aumento da expectativa de vida, maior conscientização da população com
relação à prevenção de doenças e crescente preocupação com a saúde e o bem‐estar dos
brasileiros nas últimas décadas. Para atender às necessidades da população, as políticas
públicas de saúde estão cada vez mais voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde,
o que contribui para a expansão da rede de atenção e o aumento do número de leitos em
hospitais.
INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES




O profissional Enfermeiro atua em instituições de saúde, instituições de ensino e empresas
de tecnologia em equipamentos e insumos.
Para desenvolver suas atividades, o Enfermeiro utiliza vários equipamentos, tais como:
aparelho de glicemia capilar; aparelho de pressão arterial analógico ou digital; estetoscópio;
ambu adulto e infantil; braçadeira para punção venosa; balança antropométrica; banheira
para bebê; biombo; bolsa térmica; cama elétrica com colchão e grades; cadeira de rodas;
carro de banho; carro de emergência; carro de curativo; desfibrilador automático externo;
eletrocardiógrafo; escada com dois degraus; hamper; prancha rígida; suporte para soro;
termômetro digital; nebulizador; entre outros.
NECESSIDADES DE COMPLEMENTO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL A PARTIR DAS NOVAS
DEMANDAS DO SEGMENTO





O desenvolvimento de competências para a liderança, a gestão de pessoas e as relações
interpessoais são elementos importantes a serem desenvolvidos pelo profissional da
enfermagem. Da mesma forma, o preparo pedagógico desses enfermeiros é fundamental,
tendo em vista a necessidade atual de profissionais para atuarem como educadores nas
próprias instituições empregadoras.
Para atender às novas demandas do mundo do trabalho, o profissional Enfermeiro pode
buscar uma gama de cursos de pós‐graduação em diversas áreas, nos níveis de
Especialização, Mestrado e Doutorado, tais como: Enfermagem em ginecologia e obstetrícia,
Enfermagem em cardiologia e hemodinâmica, Enfermagem em urgência e emergência,
Enfermagem em nefrologia e urologia, Enfermagem em terapia intensiva, Enfermagem na

estratégia saúde da família, Acessos vasculares e Terapia transfusional, Auditoria em serviços
de saúde, Cuidados paliativos, Enfermagem em estomaterapia, Docência do ensino em
saúde, Enfermagem neonatal, entre outros.

