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Resumo 

Como o mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais competitivo, a 

importância de desenvolver o próprio negócio tem sido alvo de discussão em 

diversos estudos. Diante disso, o presente artigo tem como objetivo Descrever 

estudos que abordam o tema empreendedorismo relacionado à Enfermagem 

aplicando o método da revisão bibliográfica realizada em periódicos nacionais. 

Como resultado preliminar foi identificado diversas pesquisas salientando a 

importância de desenvolver habilidades empreendedoras em disciplina nos cursos 

de graduação para que aumente o interesse dos profissionais em se tornar 

empreendedores. 

Introdução 

Ainda hoje, quando nos referimos à profissão de Enfermagem, vem-nos a lembrança 

da precursora da Enfermagem Moderna, Florence Nightingale, que tem notoriedade 

devido a grande influência que teve na Guerra da Crimeia ocorrida entre os anos de 

1854 e 1856. Mas o que poucos sabem, é que houve também na história da 

Enfermagem uma figura chamada de “Florence Negra”.Mary Jane Grant Seacole, 

uma Enfermeira negra nascida no ano de 1805 na ilha da Jamaica, e que realizou 

grandes feitos dentro da profissão. Porém, devido ao preconceito da época, teve sua 

história resgatada somente no ano de 1973 por uma Enfermeira britânica (1). 

Quando por determinação própria também foi atuar na Guerra da Crimeia, iniciou a 

construção do Hotel Britânico para abrigar os feridos da guerra. O local possuía uma 

loja, onde Mary Seacole vendia produtos a fim de angariar capital para a compra de 

suprimentos para os enfermos(1), denotando o espírito empreendedor desta mulher. 

A palavra empreendedorismo tem origem antiga, trata-se do verbo francês 

entreprendre, que significa fazer algo ou empreender. Entre (do latim inter) designa 

espaço que vai de um lugar a outro, ação mútua, reciprocidade e interação;pendre 

(do latim prehendere) significa tomar posse, utilizar, empregar, tomar uma atitude. 

Trezentos anos depois, o termo foi absorvido pelo Inglês e, em 1970, o irlandês 

Richard Cantillon, usou entrepreneurpara designar uma pessoa que trabalhava por 

conta própria e tolerava o risco no intento de promover seu próprio bem-estar 

econômico. Outra definição da palavra foi elaborada no início do século XIX pelo 

economista francês Jean-Baptiste Say. Trata-se daquele que “transfere recursos 

econômicos de um setor de produtividade mais baixa para um setor de produtividade 

mais elevada e de maior rendimento”. Modernamente,o Merriam-



WebsterDictionarydefine o empreendedor como alguém que organiza, administra e 

assume os riscos de um negócio ou empreendimento (2). 

Atualmente, o tema tem sido alvo de discussão em diversos estudos, pois em um 

mercado de trabalho cada vez mais competitivo tem sido valorizado o profissional 

capaz de desenvolver o próprio negócio ou arriscar novas formas de trabalho com 

foco nos resultados. 

Frente a estas definições, percebe-se o quanto é importante formar profissionais 

para serem empreendedores, principalmente na profissão de Enfermagem, que 

possui um amplo campo de atuação e conhecer como o tema tem sido explorado 

nas publicações cientificas da área. 

Objetivo 

Descrever estudos que abordam o tema empreendedorismo relacionado à 

Enfermagem. 

Metodologia 

O método selecionado foi a revisão bibliográfica em periódicos nacionais dos últimos 

dez anos, sendo excluídos artigos que tratam da realidade de outros países. 

A busca dos artigos foi realizada na base de dados da Literatura Latino Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), combinando os descritores 

Empreendedorismo e Enfermagem.  

A análise de dados iniciou com o fichamento dos artigos com ênfase nos objetivos 

propostos – até o momento foram pesquisados 10 artigos, dos quais 9 já foram 

fichados. Após esta etapa os dados serão agrupados e descritos conforme os temas 

identificados. 

A busca inicial dos artigos foi realizada no mês de junho de 2013. 

Resultados preliminares 

Até o momento, os artigos mostram o tema sendo abordado por professores 

preocupados em introduzir o tema na graduação, e em um dos artigos pesquisados, 

o autor apresenta a incubadora de aprendizagem, que visa desenvolver 

competências, ampliar a criatividade e aguçar o espírito empreendedor, incentivando 

a criação de oportunidades profissionais (3). Mas mesmo com esta necessidade de 

mercado, de profissionais Enfermeiros empreendedores, em um estudo realizado 

com concluintes de graduação de uma Universidade da cidade de São Paulo, 

demonstrou que esta tendência se dá em um número não significativo. Foi aplicado 

um Teste de Tendência Empreendedora Geral, contendo 54 questões, e foi aplicado 



a 41 participantes. Os resultados demonstraram que14% apresentam cinco 

tendências empreendedoras e 12% quatro tendências empreendedoras; 80% 

apresentam fraca ou nenhuma tendência empreendedora; a grande maioria 

pretende encaminhar sua a profissão em atividades assistenciais, enquanto nenhum 

dos estudantes pretende atuar em atividades administrativas (4). Outro estudo 

realizado, com o propósito de analisar a inserção do ensino empreendedor no Curso 

de Graduação em Enfermagem de uma Universidade do estado de Goiás, identificou 

que o percentual dos acadêmicos que tiveram o conhecimento em ser 

empreendedor é insuficiente, pois 51% do 1º e 2º período, 50% no 7º período e 38% 

no 8º período não obtiveram o conhecimento essencial para instituir em ser 

empreendedor (5). 
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