
         

 

ENFERMAGEM 

 

  O enfermeiro é responsável pelo bem-estar do paciente 

 

A enfermagem é uma função vital na área médica, 

atuando como um elo entre os pacientes, os familiares e os 

médicos. O enfermeiro trabalha em todos os setores do 

hospital, desde a pediatria neonatal até a UTI, passando pela 

psiquiatria, maternidade e cardiologia. 

Esse profissional é responsável pela qualidade de vida do 

paciente, além de coletar dados sobre o seu estado de saúde com 

o propósito de ajudar a estabelecer o diagnóstico. Ele também 

responde pela administração dos medicamentos, alimentação, 

higiene, aplicação de curativos e orientação do paciente. 

Enfermeiros também podem atuar na área de saúde 

coletiva, promovendo campanhas de prevenção e tratamento 

correto de doenças, sobretudo aquelas organizadas pelo 

governo. 

Por causa do excesso de profissionais nesta área, os enfermeiros precisaram encontrar setores 

alternativos. Hoje existem empresas de produtos hospitalares que contratam enfermeiros para apresentar 

as novidades para outros enfermeiros e dar-lhes treinamento. 

Também há muitas vagas para instituições especializadas em 3ª idade, como clínicas, hospitais e 

casas de repouso. A especialização em Gerontologia é uma boa opção para enfermeiros em busca de uma 

melhor remuneração, principalmente se se dirigirem para o interior. 

A grade curricular do curso de Enfermagem tem disciplinas como biologia, anatomia, histologia, 

microbiologia e imunologia, bioquímica, fisiologia, patologia, farmacologia, políticas de saúde, estatística, 

parasitologia, sociologia da saúde, antropologia da saúde, epidemiologia, nutrição, genética humana, 

biofísica, gerontologia, medicina legal. A duração do curso é de 5 anos. Salário Médio: R$ 1651,00. 

 

http://www.vestibular.brasilescola.com/profissoes-futuro/gerontologia.htm


Especializações da Carreira de Enfermeiro 

Dependendo do perfil do profissional ele pode optar ainda pelas seguintes especializações da 

psicologia: 

 Enfermagem Geral: Especialização geral da carreira de enfermagem consiste no trabalho de cuidar 

dos pacientes dentro do hospital, acompanhando a evolução de suas doenças e realizando 

procedimentos clínicos. 

 Enfermagem Geriátrica: Especialização da enfermagem onde o profissional cuida de idosos, o 

enfermeiro pode atender em clínicas especializadas, em hospitais ou então trabalhando na casa dos 

pacientes. Trabalha auxiliando os profissionais de geriatria. 

 Enfermagem Médico Cirurgica: Nesta especialização o enfermeiro trabalha preparando os 

pacientes para cirurgias e também cuidados dos pacientes depois que saem das cirurgias. Trabalha 

auxiliando os cirurgiões. 

 Enfermagem Pediatrica: Especialização onde o enfermeiro atua atendendo a crianças nos 

hospitais e também avaliando e acompanhando o desenvolvimento das mesmas. O enfermeiro 

pediatrico também pode atuar cuidando de recém nascidos, administrando encubadoras de bebês e 

orientando os pais quanto a técnicas saudáveis. Trabalha auxiliando os profissionais de pediatria. 

 Enfermagem de Resgate: Na enfermagem de resgate, o profissional trabalha em carros de resgate 

prestando socorros a vítimas de acidentes, incêndios e todo tipo de fatalidade urbana. Trabalha 

auxiliando os paramédicos e os bombeiros. 

 Enfermagem do Trabalho: A função do enfermeiro do trabalho é atuar nas empresas cuidando de 

funcionários acidentados ou então que tenham sofrido alguma lesão relacionada ao trabalho 

(L.E.R. por exemplo). Trabalham também com prevenção, especificando equipamentos de 

segurança para a diretoria e também para tornar o ambiente de trabalho sempre mais saudável em 

todos os sentidos. 

http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/especializacao/pediatria/


Enfermagem: Aspectos Favoráveis: Assim como está acontecendo com todos os profissionais de saúde, com 

o aumento da expectativa de vida e o crescimento da classe média (que busca uma qualidade de vida 

melhor) estão surgindo cada vez mais clínicas e hospitais (principalmente particulares) o que tem 

aumentado bastante a procura por enfermeiros. Hoje em dia pode-se dizer que faltam enfermeiros 

especializados, grande parte das funções sendo realizadas por técnicos que não tem a mesma formação de 

um enfermeiro graduado. As áreas de enfermagem geriátrica e atendimento domiciliar de pacientes (em 

especial idosos também) também está abrindo muitas vagas para quem quer seguir esta carreira. 

Enfermagem: Aspectos Desfavoráveis: Para quem quer seguir a carreira de enfermagem é preciso estar 

preparado: muitas vezes é preciso fazer plantões inesperados, muitas vezes é preciso passar Natal e festas 

longe da família e muitas vezes têm que se trabalhar 10, até 12 horas por dia, dependendo da emergência. 

 

    Instituição de Ensino 

 

Região Sudeste  

Espírito Santo: UFES, UVV. 

Minas Gerais: Unifal, PUC-MG, UFMG, Uni-BH, 

UFVJM, UEMG, UFJF, Unimontes, UFTM, UFU. 

Rio de Janeiro: Estácio, UniRio, UFF, UFRJ, Uerj, 

Universo. 

São Paulo: PUC-Campinas, Unicamp, UFSCar, 

Anhembi Morumbi, PUC-SP, USP, FCMSCSP, 

Unip. 

 

Região Centro-Oeste  

Distrito Federal: Uniceub, UCB. 

Goiás: UEG, UCG, UFG, Unip. 

Mato Grosso: Unemat, UFMT. 

Mato Grosso do Sul: UFMS, UEMS 

 

Região Norte  

Acre: Ufac. 

Amazonas: Ufam, UEA. 

Amapá: Unifap. 

Pará: Uepa, UFPA. 

Rondônia: Unir. 

Roraima: UFRR. 

Tocantins: Unirg. 

 

Região Sul  

Paraná: PUC-PR, UFPR, UEL, UEM, UEPG. 

Rio Grande do Sul: Ulbra, Feevale, UFPel, PUC-RS, 

UFRGS, Furg, UFSM. 

Santa Catarina: Furb, Udesc, UFSC, Unoesc. 

 

 Região Nordeste  

Alagoas: Ufal, UNCISAL 

Bahia: Uefs, Uneb, UFBA, UCSal, Uesb, UFRB. 

Ceará: Uece, UFC, UVA. 

Maranhão: Uema, UFMA, Uniceuma. 

Paraíba: UFCG, UEPB, UFPB. 

Pernambuco: UFPE, UPE. 

Piauí: UESPI, UFPI. 

Rio Grande do Norte: Uern, UFRN. 

Sergipe: UFS. 

 

 

http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-espirito-santo.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-minas-gerais.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-rio-janeiro.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-sao-paulo.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-distrito-federal.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-goias.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-mato-grosso.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-mato-grosso-sul.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-acre.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-amazonas.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-amapa.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-para.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-rondonia.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-roraima.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-tocantins.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-parana.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-rio-grande-sul.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-santa-catarina.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-alagoas.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-bahia.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-ceara.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-maranhao.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-paraiba.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-pernambuco.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-piaui.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-rio-grande-norte.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-sergipe.htm

