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RESUMO 

 

O presente estudo apresenta a perspectiva de enfermeiros frente a questão do 

reconhecimento social, profissional e a valorização do seu trabalho. O objetivo geral 

foi conhecer a percepção de enfermeiros em relação aos fatores que contribuem para 

a satisfação profissional e como esses fatores estão associados à satisfação. Para 

tanto foi realizada uma pesquisa qualitativa, exploratória-descritiva, com abordagem 

transversal. Foram selecionados 20 artigos que retratavam a realidade brasileira sobre 

o tema e realizadas 15 entrevistas com profissionais da área. A partir da transcrição 

das falas foi conduzida a análise seguindo a proposta de Lefévre para a elaboração 

do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Nesta fase foram identificadas as ideias 

centrais e ancoragens, a partir das quais foram redigidos o DSCs. Pelos depoimentos, 

obtidos de forma voluntária, mediante consentimento esclarecido, foi possível 

constatar que o enfermeiro se vê como um profissional indispensável na área da 

saúde, mas que ao mesmo tempo apresenta uma visão distorcida dos encargos de 

sua profissão; que valorização e reconhecimento são resultados das atitudes dos 

enfermeiros frente a situações vivenciadas no contexto de seu trabalho, que este 

profissional desempenha um trabalho de fundamental importância para o atendimento 

às questões de saúde da população o qual precisa ser melhor evidenciado a fim de 

alcançar as mudanças pretendidas que o levarão a atingir maior 

ascensão/reconhecimento social. 

 

Palavras chave: Valorização; Enfermagem; Reconhecimento; Satisfação profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This study presents the perspective of nurses that are facing the issue of social 

recognition, professional and the value of their work. The general objective was to 

know the nurses' perception regarding the factors that contribute to the professional 

satisfaction and how these factors are associated with satisfaction. For that, a 

qualitative, exploratory-descriptive research with transversal approach was made. We 

selected 20 articles that portrayed the Brazilian reality on the subject and 15 interviews 

with the professionals of that area. From the transcription of the speeches the analysis 

was conducted following Lefevre's proposal for the elaboration of the Discourse of the 

Collective Subject (DSC). At this stage the central ideas and anchorages were 

identified, from which the DSCs were written. Through the testimonies, obtained 

voluntarily, with informed consent, it was possible to verify that the nurse sees himself 

as an indispensable professional in the area of health, but at the same time presents 

a distorted view of the burden of his profession; That appreciation and recognition are 

results of the nurses' attitudes to situations experienced in the context of their work, 

that this professional performs a work of fundamental importance for attending to the 

health issues of the population which needs to be better evidenced in order to achieve 

the changes Which will lead to greater social recognition / ascension. 

 

Keywords: Appreciation; Nursing; Recognition; Professional satisfaction 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O desejo de cuidar das pessoas, solucionar problemas, promover e manter a 

saúde juntamente com o bem-estar dos pacientes é a caracterização idealizada do 

que é ser enfermeiro, profissional este que tem a responsabilidade diária de 

acompanhar o paciente, e estar presente, exercendo as essenciais funções de 

cuidados, gerenciamento e capacitação de equipes, previsão e provisão de materiais, 

entre outras competências (BECK et al., 2014). 

Os autores ainda citam que o papel do enfermeiro foi ampliado no decorrer da 

trajetória dos cursos de enfermagem. Hoje este profissional atua em áreas como 

saúde coletiva, hospitalar, na esfera administrativa, na reabilitação, adaptação, 

prevenção, ensino e pesquisa, alcançando uma atuação abrangente correspondendo 

a mais de 40 especialidades profissionais, sendo que destas, no Brasil, cerca de 32 

são organizadas em Sociedades de Especialistas.  

Para Fontoura et al (2011) o exercício da enfermagem integra valores como 

altruísmo, solidariedade, verdade, competência e aperfeiçoamento, necessitando que 

seus profissionais desenvolvam a capacidade de agir e de tomar decisões com 

criatividade, solucionar os problemas, prestar cuidados, priorizando sempre o bem-

estar dos outros, demonstrando não só tomar consciência desses valores, mas 

também incorporá-los na prática. 

A enfermagem se compara com o desafio de promover o desenvolvimento de 

sua equipe e uma assistência de qualidade é bem fundamentada, com 

responsabilidade ética, legal e técnica de cuidar do ser humano, tanto no atendimento 

primário como secundário e terciário, ou seja, na atenção básica de saúde, hospitalar 

ou domiciliar, envolvendo o atendimento do indivíduo, família e comunidade 

(MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011). 

Os autores supracitados destacam as competências do enfermeiro enfatizando 

a autonomia de realizar tarefas junto ao cliente, liderar a equipe de Enfermagem e 

gerenciar os recursos de informação, físicos, políticos, financeiros, materiais e 

humanos, de forma a prestar a assistência de enfermagem, sendo de exigência para 
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o enfermeiro autônomo exercer seu papel com resultados adequados, ter 

conhecimento, habilidades e atitudes, gerando como consequência habilidade para 

executar as atividades que lhe são pertinentes tornando sua equipe apta para as 

tarefas que deve realizar. 

Para Beck et al., (2014) qualquer profissional que escolhe uma profissão por 

satisfação pessoal, deseja ser reconhecido e valorizado, sendo a valorização e o 

reconhecimento social, desafios que se caracterizam ao longo do tempo e que podem 

interferir na identidade profissional dos enfermeiros, bem como na autoestima e 

percepção de suas competências. 

Os autores ainda afirmam que para conquistar o reconhecimento e a 

visibilidade profissional diante da equipe de saúde e dos pacientes, é necessário que 

o enfermeiro atue com iniciativa e segurança, sendo necessários para isso 

conhecimento e habilidade no atendimento aos pacientes e no relacionamento 

interpessoal. Ao ser reconhecido, o enfermeiro pode sentir-se satisfeito com o 

trabalho, podendo motivá-lo a desenvolver o cuidado com maior qualidade. 

O presente trabalho visa apreciar como enfermeiros percebem a sua 

valorização no exercício profissional que se constituiu e busca uma proposta de 

informações e conhecimentos para a sua compreensão e reconhecimento no mercado 

de trabalho contemporâneo, levando o enfermeiro autônomo a capacidade de seguir 

sua conduta profissional consciente dos espaços em que pode atuar, buscando 

satisfação pessoal e de seus clientes, levando em consideração a importância que 

sua prática assume para as pessoas, os processos de trabalho, os serviços de saúde 

e as instituições empregadoras (KRAEMER; DUARTE; KAISER, 2011). 

Segundo Beck et al., (2014) o exercício de liderança do enfermeiro, é um modo 

de realizar uma gerência eficaz e proporcionar uma assistência à saúde qualificada 

sendo um fator fundamental para que a enfermagem seja valorizada e respeitada 

tanto pelas pessoas que buscam por seus cuidados como pela equipe de saúde. 

Assim, pode-se dizer que o enfermeiro ocupa uma posição de centralidade na 

equipe de saúde, pois tem acesso a informações relativas à dinâmica do trabalho e 

aos processos desenvolvidos com todos os pacientes sob sua responsabilidade, 

sendo o trabalho do enfermeiro composto por múltiplas atividades que convergem 

para uma finalidade maior, que é a qualidade da assistência prestada ao paciente, o 

funcionalismo dos serviços de saúde se tornaria de difícil alcance sem o trabalho dos 

enfermeiros, e devido à sua importância em relação ao cuidado, compete a este 
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profissional ser mais reconhecido e valorizado (BECK et al., 2014; KRAEMER; 

DUARTE; KAISER, 2011). 

 

1.1 Problema 

 

• Que fatores os enfermeiros associam – seja de forma positiva, seja negativa – 

à valorização e reconhecimento deste profissional no ambiente de trabalho e 

na sociedade em geral? 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Geral  

 

Conhecer a percepção de enfermeiros em relação aos fatores que contribuem 

e estão associados à satisfação profissional. 

 

2.2 Específicos 

 

• Revelar a opinião dos enfermeiros sobre os fatores que contribuem ou 

dificultam sua valorização e reconhecimento profissional.  

• Buscar as relações entre a autovalorização, reconhecimento e valorização 

profissional de enfermeiros a partir dos dados obtidos no estudo. 

• Explicitar em quais ambientes profissionais os enfermeiros sentem-se mais 

realizados. 

• Informar em quais aspectos os colaboradores da pesquisa acreditam que a 

enfermagem precisaria de mudanças. 
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3 JUSTIFICATIVAS  
 

 
É incontestável que quanto melhor implementada a autonomia 
profissional e os processos de trabalho da enfermagem, mais 
oportunidades o enfermeiro terá em atuar com base no conhecimento 
técnico e científico e em seu julgamento e poder decisório, trazidos 
com muita propriedade e como essenciais para a preservação da sua 
autonomia (KRAEMER; DUARTE; KAISER, 2011, p. 492). 

 

Como acadêmicas de enfermagem, este estudo tem nos despertou o interesse 

por ações de enfermagem que contribuem para a valorização e reconhecimento dessa 

categoria. Neste sentido, o trabalho contribuiu para nossa formação acadêmica, assim 

buscamos o melhor de nós, para uma atuação comprometida, cidadã, critica e 

reflexiva, ativa diante das demandas que envolvem os processos de trabalho do 

enfermeiro. 

Considera-se que a realização do trabalho será oportuna por se tratar de um 

estudo, em que abordou a experiência e o significado que cada enfermeiro atribui à 

sua prática, representado pela sua singularidade, valores éticos e morais, 

desenvolvendo o exercício da enfermagem com competência, possuindo a 

consciência de si e do outro, compreendendo seu papel frente a sociedade, o 

funcionamento de sua equipe e a vocação institucional escolhida (KRAEMER; 

DUARTE; KAISER, 2011).  

Sendo assim para a ciência, e produção de informações científicas, este 

trabalho foi uma ferramenta para o reconhecimento e valorização como um atributo 

pessoal, que pode ser conquistado nas interações no trabalho agregando 

necessidades e expectativas, possibilitando ao enfermeiro melhor liderança com as 

decisões e escolhas, sempre embasadas na segurança e legalidade ética, assumindo 

de uma forma autônoma a atuação do enfermeiro no mercado de trabalho (MENEZES; 

PRIEL; PEREIRA, 2010). 

O estudo também é considerado viável, pois com base nos dados coletados na 

pesquisa, foi possível avaliar a perspectiva do ponto de vista dos profissionais que 

dele participaram e, com isso, indicar caminhos que possam contribuir para seu 

aperfeiçoamento. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, exploratória-descritiva, com abordagem 

transversal. A pesquisa qualitativa não se preocupa com números, mas com o estudo 

da compreensão de um grupo social, sendo o pesquisador responsável a não relatar 

seu ponto de vista ou opinião das medidas propostas, o pesquisador torna-se o sujeito 

e o objeto de suas pesquisas e responsável por exibir novas informações 

(DESLAURIERS, 1991, p. 58). 

As pesquisas descritivas “têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 

de relações entre variáveis” (GIL, 2002, p.42). 

Sobre os estudos transversais destacam-se como pontos fortes o fato dos 

mesmos serem de duração relativamente curta, das medições serem feitas em um 

único momento, de baixo custo, além de oferecer informações descritivas (AMORIM, 

2013). 

 

4.2 Local do estudo 

 

Realizou-se a coleta dos dados com alunos da Pós-graduação do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo, instituição localizada na região Sul do 

município de São Paulo.  

A opção pela condução do trabalho entre alunos de cursos de pós-graduação 

foi definida pelo fato de contar com profissionais provenientes de diversas instituições 

formadoras, com diferentes experiências profissionais e que ao mesmo tempo estão 

buscando ampliar sua qualificação, melhorando a perspectiva de colocação no 

mercado de trabalho. 

 

4.3 População e amostra 

 

A população alvo são os enfermeiros matriculados nos diferentes cursos de 

pós-graduação em enfermagem da instituição supramencionada, em oferta durante o 
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período de coleta de dados. Essa pesquisa foi realizada com todos os enfermeiros 

que atenderem aos critérios de inclusão descritos a seguir.   

A amostra será de conveniência conforme aceitação do público alvo, devendo 

se encerrar a coleta de dados a partir das repetições das respostas. Para evitar  

esgotamento precoce da variabilidade das respostas. 

  

 4.3.1 Critérios Inclusão e Exclusão 

 

Farão parte da amostra enfermeiros que possuem experiência profissional, que 

aceitem livremente participar da pesquisa. 

Serão desconsiderados enfermeiros desempregados ou com mais de dois 

empregos, devido falta de vivência e prática em campo ou cansaço devido ao trabalho 

excedente e também pelas frustrações e insatisfações que estes fatos podem gerar, 

o que pode se constituir um viés de seleção.  

 

4.4 Instrumento de coleta de dados 

 

Os dados foram obtidos através de roteiro de entrevista semiestruturada, 

elaborado pelos pesquisadores, contendo perguntas que atenderam aos objetivos 

propostos, visando desvelar a percepção que cada enfermeiro tem de si e da carreira, 

até então.  

Foi aplicado um questionário composto por dois conjuntos de perguntas: o 

primeiro conteve perguntas fechadas que os entrevistados responderam informando 

a idade, raça, escolaridade, estado civil, perfil socioeconômico e profissional.  

O segundo com perguntas abertas, cujas respostas foram registradas com 

auxílio de um gravador de áudio. A gravação foi necessária para possibilitar um 

diálogo contínuo entre entrevistador e sujeito de pesquisa e permitir um registro 

fidedigno dos depoimentos. 

Estes procedimentos são precedidos da assinatura do Termo de 

Consentimento Esclarecido pelo participante (assinatura do TCLE) em duas vias: uma 

para os pesquisadores e outra para o participante.  
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4.5 Procedimento de pesquisa 

 

Após revisão bibliográfica e conclusão do trabalho, foi solicitada à instituição a 

autorização para abordagem dos enfermeiros matriculados nos cursos de pós-

graduação.  

A participação consistiu numa entrevista com duração de 10 minutos em um 

local específico dentro ou fora do ambiente de estudo, de acordo com a preferência 

de cada participante.  

Concedido o aceite da instituição, a pesquisa foi enviada para análise pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) via Plataforma Brasil. Quando foi aprovado, 

iniciou-se o pré-teste dos instrumentos com profissionais da área, para que assim 

tenha sido feita sua validação.  

A coleta de dados teve início através do convite para que os profissionais 

participassem da pesquisa, seguido de agendamento da entrevista, quando não foi 

possível a sua realização de imediato, houve um diálogo entre os pesquisadores e o 

possível entrevistado para que as entrevistas fossem dirigidas em um ambiente viável 

ao participante, de forma individual, para manter a privacidade dos mesmos.  

No primeiro contato com os profissionais, receberam explicações sobre os 

objetivos, convidando-os a participar. Após o consentimento, e assinatura do TCLE, 

foi agendado local e horário, respeitando o que foi pré-estabelecido com a instituição. 

Assim foi realizada a aplicação do questionário com perguntas fechadas e em 

seguida a entrevista com perguntas abertas, registradas por um gravador de áudio 

para que as informações fossem posteriormente transcritas a interpretadas.  

A manutenção do sigilo da identidade do entrevistado foi garantida pelos 

pesquisadores que se comprometem a guardar o material fonográfico em local 

reservado, com acesso apenas dos pesquisadores, sob guarda do orientador. As 

informações relevantes foram publicadas em forma de um discurso coletivo, não 

mencionando informações pessoais dos colaboradores.  

A coleta completou-se em 60 dias, iniciada e concluída no primeiro semestre 

de 2017.         

 

 

 

 



17 
 

 

 

4.6 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Devido ao envolvimento de seres humanos a pesquisa foi submetida à análise 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Adventista de São 

Paulo (UNASP), com o objetivo de verificar o cumprimento do disposto na Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Os participantes, convidados pelos critérios de seleção receberam, antes da 

entrevista, instruções e esclarecimentos sobre os objetivos e procedimentos da 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas 

vias, ficando uma com o pesquisador e a outra com o participante. Foi garantido a 

todos o direito de suspender a participação em qualquer momento. 

Este estudo é considerado de baixo risco por se ater a descrever a opinião 

pessoal, sem comprometimento dos aspectos sociais, profissionais ou pessoais dos 

participantes. Além disto os pesquisadores se comprometem a não divulgar o nome 

dos colaboradores como previsto no TCLE. 

 

4.7 Tratamento dos Dados 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, foi conduzida a análise dos 

resultados segundo a técnica de Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Nesta 

modalidade de análise a tabulação dos dados se deu com o agrupamento de ideias 

centrais (ICs) semelhantes ou complementares e expressões-chave (ECH) 

correspondentes permitindo a construção do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

(LEFÈVRE e LEFÈVRE, 2003). 

A formação desse discurso consegue reunir expressões chaves e ideias 

centrais, que podem representar o social, e assim possibilitar a organização das 

informações recolhidas dos dados qualitativos, referente às opiniões e percepções 

que os participantes carregam consigo para a construção da valorização e 

reconhecimento do profissional e construção de uma carreira de sucesso. 
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4.8 Limitações do Estudo 

 

No estudo descrito, as principais limitações foram a indisponibilidade de tempo 

da parte dos colaboradores e a intimidação com a utilização do gravador de áudio. 

Nesse estudo pode haver falta veracidade das respostas e de comprometimento da 

parte dos profissionais. 

As diferentes experiências profissionais e o fato de estarem buscando maior 

desenvolvimento e formação profissional poderá também ser um fator limitante, 

contudo não invalidará as respostas sobre o a percepção deles sobre o tema. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1 Mudanças no reconhecimento do enfermeiro ao longo da história 

 

Antes de tratar do assunto sob a as percepções da atualidade, é necessário, 

contextualizar como a história da enfermagem tem influencia na construção e na 

transformação da identidade dos enfermeiros.  

Esse grupo carrega consigo uma dificuldade em falar da sua capacidade 

profissional, isso acontece devido a alguns conceitos que foram construídos através 

de anos de história, mas isso ficou no passado e não condiz com o contexto que é 

vivenciado hoje em dia, crer que a ascensão social do indivíduo é uma consequência 

natural do aumento do grau de instrução que ele adquire e da consolidação de crenças 

e valores que a história dos protagonistas do cuidado ao enfermo explica, como 

quando se faz a leitura do profissional pela classe social e não pela competência, não 

considerando o enfermeiro como um profissional autônomo e com nível superior.  

Além dos fatores abordados acima, outra realidade que favorece a 

desvalorização tantos pelos enfermeiros como pela sociedade em geral, é que a 

enfermagem de acordo com Gentil (2009) constitui-se como uma profissão alimentada 

por ambiguidades, dando a impressão de que fizemos a nossa história perseguindo 

opostos: virgem ou prostituta, esposa ou amante, Florence Nightingale ou Sairey 

Gamp, rica ou pobre, branca ou negra, moça de boa família ou moça que não é família, 

enfermagem não tem sexo ou personagem de filme pornográfico, vestida de uniforme 

ou seminua em fantasias. 

Mas para que seja construída uma visão sensata da profissão é necessário 

fazer um retorno ao passado com enfoque primário no surgimento da enfermagem 

moderna a partir de Florence Nightingale. Ao pensar na história da profissão logo 

surge a imagem desta mulher, pelo fato de ela ter sido um divisor na história da 

enfermagem moderna.  

Vinda de uma família aristocrata inglesa, Florence viveu dificuldades no meio 

familiar e social para conseguir que as pessoas aceitassem sua profissão como 

enfermeira. Essas dificuldades se davam também porque originalmente, na Inglaterra, 

as mulheres que cuidavam de enfermos eram as religiosas e posteriormente, devido 

à reforma protestante, esta função passou a ser realizada por pessoas marginalizadas 
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pela sociedade. Assim, as atividades ligadas ao cuidado de enfermagem eram 

executadas por pessoas sem preparo, que tinham uma carga de trabalho pesado, 

eram mal remuneradas, trabalhavam em um ambiente sujo e muitas vezes, eram 

pessoas sem moral (AMORIM, 2013). 

A consolidação do trabalho de Nightingale como enfermeira se deu mediante 

sua participação na guerra da Criméia, em 1854, ao oferecer cuidado aos 

combatentes que apresentavam alguma enfermidade reduzindo drasticamente as 

mortes por infecções decorrentes das lesões de combate, conseguindo assim obter 

reconhecimento das suas técnicas de trabalho. Uma de suas ações mais importantes 

em meio a tantas dificuldades foi a priorização da organização do ambiente, 

separando os enfermos de acordo com a gravidade e a sintomatologia que 

apresentavam. Esta ação iniciada por Florence é até hoje utilizada como um 

importante princípio para o controle de infecções hospitalares (AMORIM, 2013). 

A partir dessas mudanças a enfermagem se consolida cada vez mais enquanto 

profissão e começa a se configurar um novo modelo de enfermagem, cuja grande 

preocupação não se centra mais na aquisição do conhecimento, e sim na 

precarização das formas de contratação e na disponibilidade de emprego. Atualmente 

o número de contratações por empresas terceirizadas vem aumentando, resultando 

em baixos salários e/ou carga de trabalho abusiva. Com isso é necessário que o 

profissional de enfermagem tenha mais de um emprego, para complementar a renda 

familiar. Esta realidade influencia tanto direta como indiretamente a prestação de 

cuidados aos clientes devido ao cansaço, às poucas horas de sono por causa dos 

efeitos da acumulação da escala de serviço, prejudicando a qualidade do trabalho e a 

satisfação do profissional frente à carreira (AMORIM, 2013).  

Todos os enfermeiros são responsáveis em construir sua própria história. 

Portanto, é imprescindível que os profissionais sejam capazes de identificar e refletir 

sobre os prejuízos e contradições que se perpetuam na Enfermagem, no sentido de 

superá-los. Trabalhar a postura humana e profissional é o primeiro passo, e talvez o 

mais importante, para melhorar a visão que o enfermeiro tem de si junto à sociedade. 

Assim sendo, o estudo da história da enfermagem leva a compreender que as lutas 

travadas contra os preconceitos impostos pelo imaginário coletivo, através do 

conhecimento, têm importância na aceitação e reconhecimento dessa profissão 

(GENTIL, 2009). 
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5.2 A formação do enfermeiro 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Enfermagem (DCNE) orientam a 

uma formação generalista, sendo o profissional preparado para tomar iniciativas, gerir 

o cuidado, a força de trabalho, os recursos físicos, materiais e informacionais, que 

deve desenvolver durante a formação habilidades e competências gerais e 

específicas nos diferentes cenários de atuação. As competências gerais se 

relacionam com a atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, 

administração e gerenciamento e educação permanente (BECK et al., 2014; 

KRAEMER; DUARTE; KAISER, 2011). 

Entre as habilidades específicas, os mesmos autores destacam a intervenção 

no processo saúde/doença, com ações de promoção, prevenção, proteção e 

reabilitação à saúde, e o desenvolvimento, participação e aplicação de pesquisas com 

vistas à qualidade da prática profissional. 

Em uma proposta de busca de informações e conhecimentos de como 

enfermeiros percebem a sua autonomia no exercício profissional se estabelecem três 

importantes pontos: a formação do enfermeiro, os processos de trabalho da 

enfermagem e relações interpessoais (KRAEMER; DUARTE; KAISER, 2011). 

Os autores destacam a formação do enfermeiro como um reflexo, uma 

consciência crítica acerca do saber e do processo educativo dos enfermeiros, nos 

caminhos a serem percorridos pelo enfermeiro emerge os processos de trabalho da 

enfermagem, que é o seu exercício, o dia a dia de sua atuação profissional frente a 

vocação institucional.  

Por fim, para Kraemer, Duarte e Kaiser (2011) as relações interpessoais se 

estabelecem em um convívio de ambiente relacional, com afeto, apego, zelo, e a 

liberdade de expressão, o enfermeiro atua para permitir um trabalho cooperativo, em 

equipe, com integração de esforços, energias, conhecimentos e experiências, levando 

à credibilidade e reconhecimento a sua autonomia, realizando assim suas 

competências com harmonia e prazer. 

Um fator que influencia a identidade do profissional, sendo ele de qualquer 

categoria é o grau de autonomia conferido ao mesmo, sendo o reconhecimento e a 

facilidade de definição de competências, um fator determinante de autonomia sobre 

os elementos de seu trabalho levando em consideração a importância que sua prática 



22 
 

 

assume para as pessoas, os processos de trabalho, os serviços de saúde e as 

instituições empregadoras (BECK et al., 2014; KRAEMER; DUARTE; KAISER, 2011). 

 O enfermeiro tem sua formação voltada para gestão e gerência, e como 

responsável pelo gerenciamento do cuidado é ele quem articula todos os processos 

que envolvem a assistência e a torna efetiva, como um administrador do cuidado e da 

equipe de enfermagem, devendo, portanto, ter conhecimento cientifico, da técnica e 

sensibilidade para cuidar dos pacientes e envolver os familiares no cuidado (BECK et 

al., 2014). 

 

5.3 Construção da valorização e reconhecimento  

 

Sabe-se que a valorização e o reconhecimento social são desafios que são 

refeitos ao longo do tempo e que podem interferir na identidade profissional dos 

enfermeiros (BECK et al. 2014). Estes são resultados das atitudes dos enfermeiros 

frente a situações vivenciadas no contexto de trabalho. É de conhecimento comum o 

fato de que os enfermeiros sofrem as consequências de posicionamentos 

preconceituosos historicamente construídos, o que pode repercutir negativamente na 

construção de sua carreira. No discorrer do texto serão alguns encaminhamentos 

estratégicos para se alcançar a maior visibilidade profissional da enfermagem, dentre 

os quais se destacam a procura de reconhecimento por meio de comportamentos 

adequados perante a equipe de saúde, a busca de maior visibilidade e demonstrações 

de conhecimento e de autonomia profissional. (BECK et al. 2014). 

 Obter afinidade com as funções que devem ser desempenhadas é primordial, 

assim como em qualquer outra profissão, aspectos como reconhecimento, valorização 

e satisfação são igualmente importantes. Os déficits apresentados no 

desenvolvimento do reconhecimento historicamente se mantem até os dias atuais.  

Entre os elementos que compõem este contexto se mencionam a dificuldade de se 

definir as competências específicas, a segmentação da profissão em categorias e a 

cultura de supervalorização do saber médico, o que repercute ativamente nas 

vivências de sofrimento dos enfermeiros (AMORIM, 2013). 

Neste sentido, Dejours (2011) salienta a relevância que o reconhecimento tem 

na conquista da identidade. Para ele o reconhecimento é essencial para que haja 

realização profissional, já que se posiciona entre o trabalho e prazer, a sequência é a 

seguinte: sofrimento – trabalho – reconhecimento – prazer. Ou seja, o reconhecimento 
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pode ser um meio que possibilita que o sofrimento no trabalho seja transformado em 

prazer. Ele ainda analisa que: “a falta de reconhecimento é tema recorrente no 

universo do trabalho. Não se trata de uma reivindicação marginal, mas de proposição 

fundamental da psicodinâmica da cooperação” (BECKL et al. 2014). 

Outro tema que deve ser abordado é a imagem do enfermeiro diante de seus 

pares e dos usuários de saúde. A imagem do enfermeiro foi discutida na pesquisa de 

Gomes e Silva (2005). Devido as diferentes imagens acerca do enfermeiro, duas são 

separadas: A autoimagem, ou seja, a imagem que os próprios enfermeiros têm sobre 

sua prática profissional, e a hetero imagem, que os enfermeiros acreditam que a 

clientela e os profissionais têm sobre eles. Sobre a autoimagem, foram construídos 

três blocos de significado, o enfermeiro como referência para a equipe de 

enfermagem; a autoimagem inespecífica, ou seja, não reconhecem com facilidade 

atividades que sejam únicas do enfermeiro; e a imagem de argamassa, preenchendo 

os espaços vazios deixados por outros profissionais (GOMES; OLIVEIRA, 2010). 

Em relação a hetero imagem foram construídos quatro blocos de significado: O 

de administrador, função rejeitada por outros profissionais, por falta de afinidade com 

a função ou falta de capacidade para desempenho da mesma e fica sob a 

responsabilidade do enfermeiro; imagem invisível para a equipe de saúde, que muitas 

vezes não reconhece a capacidade e potencial do profissional; imagem positiva para 

a população, que identifica neles profissionais acessíveis e bondosos; e de 

sobreposição a outros profissionais, pois algumas vezes é confundido com o médico, 

hora com o auxiliar e técnico de enfermagem (GOMES; OLIVEIRA, 2005). 

Dentre as diversas melhorias que podem ser empregadas mediante as conflitos 

citados, a primeira que pode desencadear a solução para todas as outras, seria o 

reconhecimento e a valorização que o próprio profissional tem do seu trabalho, antes 

que qualquer outro profissional ou usuário de seus serviços prestados o faça, a prática 

do marketing pessoal por meio de alguns elementos como as emoções positivas, que 

remetem à imagem de outrem, como atenção, simpatia, assertividade, ponderação, 

sinceridade e demonstração de interesse pelo próximo, de forma autentica e 

transparentes; a comunicação interpessoal, a rede de relacionamento, o 

posicionamento de imagem, que pode ser definida como uma adequação visual ao 

contexto social e, por último, a prática de ações de apoio, ajuda e incentivo para com 

os demais. Atitudes assim seriam o importante elemento e a melhor forma de galgar 

um lugar nas mentes e corações dos que nos cercam (GENTIL, 2009).  
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5.4 SAE, um instrumento de autonomia 

 

O enfermeiro tem ampla área de abrangência, podendo exercer suas atividades 

em diferentes áreas, ele pode atuar seja no ensino, na pesquisa ou no gerenciamento 

do cuidado em hospitais e unidades básicas de saúde, dentre outros locais, o que 

possibilita a este profissional uma diversidade de locais de atuação (BECK et al., 2014; 

MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011; KRAEMER; DUARTE; KAISER, 2011; SANTOS; 

MONTEZELI; PERES, 2012). 

 

A SAE representa o instrumento de trabalho do enfermeiro com 
objetivo de identificação das necessidades do paciente apresentando 
uma proposta ao seu atendimento e cuidado, direcionando a Equipe 
de Enfermagem nas ações a serem realizadas. Trata-se de um 
processo dinâmico e que requer na prática conhecimento técnico-
científico (MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011, p.954). 

  

Com a Sistematização de Assistência de Enfermagem, a aplicação do 

Processo de Enfermagem melhora a qualidade dos registros de enfermagem, 

favorecendo a avaliação do cuidado e direcionando as ações da assistência, a SAE, 

por sua vez, se caracteriza como um modelo metodológico que permite ao enfermeiro 

aplicar seus conhecimentos gerenciais e de tecnologia na prática de assistência, 

favorecendo o cuidado e a organização das condições necessárias para que ele seja 

realizado (MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011; SANTOS et al., 2012). 

Para Santos, Montezeli e Peres (2012) a autonomia do enfermeiro com a 

implantação e implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem ou 

Processo de Enfermagem foi de grande importância para a profissão, já que a 

autonomia em suas práticas faz com que o profissional sinta-se realizado com a 

função ocupada. A prática da SAE proporciona a possibilidade de o enfermeiro aplicar 

seus conhecimentos e conquistar o reconhecimento pela qualidade do cuidado 

prestado ao paciente, tanto na instituição como junto à família, refletindo seu papel na 

sociedade e na responsabilidade profissional. 

Com tudo Menezes, Priel e Pereira (2011) afirmam que diante dos conceitos 

de autonomia o enfermeiro está no seu agir de forma livre, na tomada de decisão 

baseada no conhecimento, técnico e científico, na responsabilidade profissional, nas 
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relações interpessoais e institucionais estabelecidas e na conquista do valor da 

sociedade em seu trabalho. 

Os autores ainda pontuam que o enfermeiro ao praticar a SAE está no seu 

papel social, no cuidado que realiza ao paciente, nas orientações que faz para a 

equipe de enfermagem ao realizar a assistência, no atendimento à integralidade e 

individualidade do ser humano e nos resultados verificados pela instituição sobre o 

seu trabalho. Mediante a prestação desses serviços de qualidade, o enfermeiro terá 

mais reconhecimento em seu espaço profissional e também os pacientes poderão 

entender um pouco mais o real papel da enfermagem. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados foram coletados na pesquisa de campo no período de abril de 2017, 

com enfermeiros que estavam cursando a pós-graduação em uma universidade 

localizada na Zona Sul de São Paulo, exercendo a profissão entre 5 a 10 anos, em 

sua maioria casados, com residência própria, renda mensal maior que cinco salários 

mínimos, que se sentiam satisfeitos com o setor de atuação e consideravam o 

ambiente de trabalho agradável. Por se tratar de uma abordagem qualitativa a amostra 

com 15 enfermeiros permitiu a extração dos conceitos expostos e foi suficiente para 

constatar saturação das respostas.  

As condições de trabalho, de acordo com Mauro et al. (2010) são definidas 

como  

“Um conjunto de elementos e circunstâncias de caráter material, 
psíquico, biológico e social que, influenciados e determinados por 
vários fatores de ordem econômica, técnica e organizacional, se 
relacionam e interagem constituindo o meio e a forma em que se 

desenvolvem as atividades diárias”. 
 

O conhecimento da visão dos enfermeiros em relação ao reconhecimento e a 

valorização resultou em seis categorias temáticas: conceitos de reconhecimento, 

conceitos de valorização, ambiente de trabalho, realização no cargo atual e por fim 

melhorias para a enfermagem. 

 

6.1 Conceitos de reconhecimento 

 

DSC: As percepções dos enfermeiros em relação ao que é reconhecimento 

podem ser descritas como: resposta positiva aos serviços prestados, tanto dos 

pacientes como também dos superiores; salários satisfatórios; ambiente e técnicas de 

trabalho atualizadas fornecidas pela instituição, dispor do apoio do governo e das 

políticas públicas que são oferecidas no local onde se trabalha, atuação na área na 

qual o indivíduo se identifique e por fim receber a confiança dos pacientes e 

profissionais em seu ambiente de trabalho. 

Segundo Bendassoli (2012) reconhecimento é tratado como um componente 

ideal da relação do sujeito com o trabalho e a organização, com consequências diretas 

nos recursos motivacionais e nas concepções de valorização do trabalhador, sendo 

assim, um processo de retribuição simbólica sobre o fazer das pessoas.  
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6.1.1 Reconhecimento Social e Profissional 

 

A partir dos conceitos definidos pelos participantes da pesquisa do que é 

reconhecimento, foram extraídos os fatores pelos quais os mesmos não se 

consideram reconhecidos socialmente.   

DSC: As principais atribuições para a falta deste reconhecimento estão 

relacionadas à percepção do público que valoriza mais o médico e coloca o enfermeiro 

em segundo plano, identificando assim a falta de conhecimento do papel que o 

enfermeiro desempenha, já que é confundido frequentemente com o médico e na 

maioria das vezes situado numa posição inferior. A princípio o médico trata da doença, 

por isso o mesmo é visto pela sociedade como tendo, de certa forma, o poder sobre 

algo que incomoda. Já o enfermeiro, ajuda o indivíduo a entender a doença e 

encontrar métodos para sair daquela condição. Então esse conflito na mente dos 

pacientes, é compreensível devido ao fato de que grande parte da sociedade não 

consegue diferenciar esses papéis. 

Para os autores Medeiros e Tavares (1997) as práticas de saúde e educação 

não se dão de maneira isolada na sociedade, o enfermeiro tem como função 

administrar a assistência de enfermagem, atuar nas tomadas de decisão de seu 

ambiente de trabalho e serviços que direcionem à administração da assistência, 

ensino e pesquisa. O enfermeiro ainda tem íntima relação com o cuidar, tendo como 

atribuição atuar como administrador e supervisor da sua equipe, para um melhor 

preparo da mesma, bem como melhor assistência prestada, uma assistência de 

qualidade, que visa a melhoria dos atendimentos prestados na saúde. 

Na questão do reconhecimento recebido profissionalmente, não houve 

respostas negativas, mostrando que esse reconhecimento é oferecido a eles através 

de um bom relacionamento com os superiores, elogios recebidos, gratidão dos 

pacientes e reconhecimento como um profissional competente. 

Quanto mais próximo o contato com o paciente, explicando as situações as 

quais ele terá que enfrentar, mais ele reconhece no enfermeiro um profissional que 

faz a diferença na vida dele e no processo do cuidado, não havendo necessidade de 

ser caracterizado como médico.  
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Por outro lado, uma parte do grupo percebia o reconhecimento social dentro da 

própria família, entre amigos e por parte dos pacientes para os quais consegue 

resolver as dificuldades, sendo que estes o reconhecem como um bom profissional. 

 

6.2 Conceitos de valorização 

 

DSC: Os participantes descreveram como valorização a relação do que é 

oferecido pela empresa em que se está atuando, englobando os benefícios, 

remuneração e reconhecimento dos gestores, evidenciando o fato de que os 

profissionais que ocupam a mesma função recebam os mesmos benefícios e salários. 

Também foi pontuado como um ideal de valorização o reconhecimento da sua 

contribuição ao setor pelas instancias gerenciais, ou seja, saber que sua contribuição 

faz diferença em seu setor de atuação. 

De acordo com Pereira, Prette e Prette (2008) valorização em seu ambiente de 

trabalho são fatores primordiais no desenvolvimento adequado e satisfatório do 

trabalho em uma instituição. 

 

“Condições que visam ao desenvolvimento cognitivo e emocional 
favorecidos pelas diversas experiências no cotidiano do trabalho, 
possibilitando satisfação pessoal” 

 

A percepção adquirida com a elaboração desse estudo foi de que existe 

diferença entre reconhecimento e valorização, podendo ser identificado como 

reconhecimento a relação do serviço prestado ao paciente e a resposta que é recebida 

a partir daí, e a valorização que leva em consideração a questão monetária, os 

incentivos e benefícios que partem dos seus superiores.  

 

6.2.1 Valorização Profissional 

 

DSC: O processo de valorização vai além das questões monetárias, mas esta 

foi a principal causa de desvalorização evidenciada pelos participantes, por viver em 

um país subdesenvolvido no qual salário tem alta importância. Em meio as situações 

que fazem quem que o profissional se sinta valorizado está o incentivo a capacitação, 

formação, estar em cargos elevados e receber salários satisfatórios. 
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Entende–se por valorização profissional como as condições que objetivam ao 

desenvolvimento cognitivo e emocional beneficiados pelas variadas experiências no 

cotidiano do trabalho, propiciando satisfação pessoal (PEREIRA; PRETE; PRETE, 

2008). 

 

6.3 Ambiente de trabalho 

 

O ambiente de trabalho é relevante para este estudo porque é capaz de mudar 

a percepção que o enfermeiro tem de sua profissão. Essa mudança pode ser positiva 

ou negativa, de acordo com as experiências vivenciadas por cada indivíduo.  

DSC: O ambiente de trabalho foi descrito como um ambiente agradável e 

harmonioso onde existe respeito trabalho em equipe, ética, troca de experiências e 

aprendizado entre os profissionais. Mas em alguns momentos pode ser um ambiente 

conflituoso, onde existem discussões que necessite do gerenciamento do enfermeiro 

para que se reestabeleça a ordem no local, e também em algumas circunstâncias, 

devido a multiplicidade de atividades que o enfermeiro tem que realizar, o mesmo, 

acaba deixando de lado a sua função principal, permitindo que o ambiente de trabalho 

seja abusivo. 

 De acordo com Vasconcelos (2001) para um ambiente de trabalho adequado, 

é necessário um local para o desenvolvimento e evolução de tarefas, preservação da 

saúde do trabalhador, jornadas e carga de trabalho satisfatórias, materiais e 

equipamentos disponibilizados para a execução das tarefas e um espaço deleitoso 

onde se vivencie satisfação e alegria na execução das atividades profissionais, 

propiciando uma qualidade de vida no trabalho afável. 

 

6.4 Realização com o cargo atual 

 

DSC: Dentro desse grupo existem sentimentos distintos sobre realização 

profissional com a atual área de atuação de cada um, dos profissionais que sentiam-

se realizados, caracteriza-se essa realização devido ao fato de estar fazendo o que 

sempre almejaram fazer enquanto profissão, ter autonomia para tomar decisões e é 

respeitado perante as decisões tomadas, também traz satisfação e realização 

profissional a capacidade de conseguir implementar mudanças que geram bons 

resultados dentro da equipe de trabalho. 



30 
 

 

Foram vistos como fatores que fazem com que os profissionais não se sintam 

realizados situações em que não conseguem se identificar com atividades exigidas 

para o desempenho da função que ocupa atualmente, e também, situações em não 

recebem incentivo ou quando recebem criticas excessivas dos seus superiores. 

Para Gomes, Cruz e Cabanelas (2009) “os sentimentos de realização 

profissional se referem às dimensões de satisfação e prática profissional”. 

 

6.5 Melhorias Para a Enfermagem 

 

DSC: Diversas melhorias foram apontadas, mostrando que o primeiro aspecto 

que precisa de mudança tem que vir do enfermeiro, que se coloca abaixo de outros 

profissionais não oferecendo assim para a própria classe o reconhecimento merecido, 

passando uma imagem errada da sua profissão para a sociedade, em primeiro plano 

o enfermeiro tem que se reconhecer, valorizar-se e colocar-se em evidência, e assim 

conseguir receber o mesmo dos outros profissionais e da população em geral. Outro 

ponto relevante evidenciado é o de que a enfermagem é uma profissão extremamente 

desunida, isso faz com que a classe seja enfraquecida, dificultando assim a conquista 

de melhorias, a questão salarial também foi abordada, mostrando que o profissional 

não pode submeter-se a baixos salários nem a condições precárias de trabalho, 

buscando sempre mais aprimoramento e conhecimento científico. A partir das 

questões abordadas percebe-se que a mudança que a classe necessita que tem de 

vir de dentro para fora, para que ocorra uma mudança positiva perceptível, cada 

enfermeiro, individualmente, tem que começar a mudança em sua forma de pensar 

com relação aos seus colegas, as suas práticas principalmente a profissão na qual foi 

designado.  

A percepção adquirida com a elaboração desse estudo foi de que existe 

diferença entre reconhecimento e valorização, podendo ser identificado como 

reconhecimento a relação do serviço prestado ao paciente e a resposta que é recebida 

a partir daí, e a valorização que leva em consideração a questão monetária, os 

incentivos e benefícios que partem dos seus superiores.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito desse trabalho foi descrever a percepção que os enfermeiros 

carregam do que está relacionado à realização profissional e os fatores que 

contribuem para valorização o reconhecimento e a falta do mesmo. Os principais 

fatores que contribuem para a obtenção do reconhecimento foram: sentir uma 

resposta positiva aos serviços prestados por parte da clientela e sociedade em geral, 

entretanto, as situações pautadas para a falta de reconhecimento foram 

principalmente a dificuldade que a sociedade tem de entender o papel do enfermeiro 

e a sua relevância nos processos de saúde, e também o excesso de exigências 

colocados sobre o enfermeiro, que na busca por reconhecimento acaba tomando para 

si muitas responsabilidades, e desta forma é retirada a sua identidade profissional, já 

que com tantas atividades para desempenhar esquece que cumprir sua função 

principal que é ser enfermeiro. 

 Colocando em foco as atribuições para a valorização, evidenciou-se a questão 

monetária, profissionais que eram submetidos e situações precárias de trabalho, 

baixos salários e também a falta de incentivo dos superiores, não conseguiam sentir-

se valorizados em sua função. Relacionando as afirmações sobre reconhecimento e 

valorização com a satisfação profissional, identificou-se ligação direta entre esses 

temas, já que reconhecimento e valorização no ambiente de trabalho são sinônimos 

de satisfação profissional. No momento em que o profissional é reconhecido e 

valorizado, onde há entendimento que o trabalho que ele desempenha tem valor para 

a empresa, o enfermeiro pode finalmente perceber que seus momentos de desânimo 

e suas frustrações, têm importância, essa situação faz dele um indivíduo com uma 

percepção diferente da que tinha antes de receber o reconhecimento, assim ele 

poderá ser capaz de transformar essa condição, conseguindo assim transformar 

insatisfação em realização e prazer em desempenhar sua função.  

De acordo com os relatos obtidos nas entrevistas, não foi identificado um 

campo específico de atuação considerado ideal para obter satisfação profissional, o 

que caracterizava era o fato que independente do setor de atuação, ele deveria ser 

um setor onde existe uma relação harmoniosa entre todos os profissionais ali 

atuantes, onde há trabalho em equipe, continuidade do aprendizado e ambientes 

adequados para a realização das práticas. A parte salarial foi pontuada como grande 
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motivadora, mas não é o principal requisito, é necessário identificar-se com a sua 

função para conseguir sentir realização.  

Em meio ao que foi relatado, a partir do momento que for colocado em prática, 

a visão que a enfermagem tem de si própria poderá mudar, assim como a visão que 

a sociedade tem da profissão. Mas essa mudança necessária não poderá ser obtida 

se não ocorrer primeiro no interior de cada enfermeiro. Mesmo com os apontamentos 

expostos no texto, de nada valerá se o enfermeiro não se valorizar e se reconhecer 

antes que qualquer outra atitude seja tomada. De acordo com a diretoria da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), “(...) a enfermagem constitui a espinha dorsal 

dos sistemas de saúde” (MENDES, 2011). 

 E se essa mesma profissão caracterizada como sustentação para área da 

saúde não puder colocar-se em evidência e conseguir empoderamento mediante sua 

profissão, quem mais o fará? A valorização e o reconhecimento devem partir daí, e 

então poderá se espalhar pela sociedade, mostrando assim uma visão da 

enfermagem que não é apresentada para grande parte da população. 
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APÊNDICES I - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO  

 

Sexo: (   ) Feminino    (   ) Masculino 
Idade: __________ 
Setor de atuação: ___________ 
 

Cor da pele:                                             Estado Civil: 

(    ) Branca            (    ) Negra  
(    ) Amarela          (    ) Parda 

(    ) Solteiro            (    ) Casado 
(    ) União Estável  (    ) Viúvo 
 

Tempo de exercício profissional:  Satisfeito com o setor de atuação? 

(    ) 5 anos 
(    ) 5 a 10 anos 
(    ) 10 a 15 anos 
(    ) < que 15 anos 
 

(   ) Nada satisfeito 
(   ) Pouco satisfeito 
(   ) Satisfeito 
(   ) Muito satisfeito 

Escolaridade: Renda Mensal: 

(    ) Graduação       
(    ) Pós Graduação 
(    ) Mestre  
(    ) Outros, qual? _______________.     
 

(    ) 1 salário mínimo  
(    ) 1 a 2 salários 
(    ) 3 a 4 salários 
(    ) 5 ou + salários 
 

Filhos: Residência Própria: 

(    )Sim  
(    )Não 
 

(    ) Sim 
(    ) Não 
 
 

Quantas pessoas moram na casa: Como é o ambiente de trabalho? 

(    ) Mora sozinho 
(    ) Duas a Três pessoas 
(    ) Quatro a cinco pessoas 
(    ) Seis pessoas ou mais 

(    ) Nada agradável 
(    ) Pouco agradável 
(    ) Agradável 
(    ) Muito agradável 

Área de atuação:  

(    ) Rede Pública 
(    ) Rede Privada 
(    ) Ambulatório 
(    ) Unidade Básica 
(    ) Hospital/Clínica 
(    ) Domiciliar 
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APÊNDICE II – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 
 
 

1. Possui alguma especialização? Qual? (Investigar sentimentos e idealizações) 

 

2. O que você considera como ideal de valorização e reconhecimento 

profissional? Por quê? (Investigar sentimentos e idealizações) 

 

3. Como é a sua relação com os demais funcionários da instituição em que 

trabalha? (Investigar sentimentos e reações) 

 

4. Sente-se realizado com o cargo e função que ocupa atualmente? Por quê? 

(Investigar sentimentos e reações) 

 

5. Sente-se reconhecido socialmente? Por quê? (Investigar sentimentos e reações) 

 

6. Sente-se reconhecido no ambiente de trabalho? Por quê? (Investigar 

sentimentos e reações) 

 

7. Sente-se valorizado no seu ambiente de trabalho? Por quê? (Investigar 

sentimentos e reações) 

 

8. Quais medidas você considera necessárias para que ocorra uma melhora para 

a classe dos enfermeiros? (Investigar sentimentos e idealizações) 
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APÊNDICE III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidado (a) a participar voluntariamente de uma pesquisa 
intitulada: A perspectiva do enfermeiro, frente sua valorização profissional e 
social, conduzida por: Débora Passarelli da Silva e Maria de Lourdes Moura Guedes, 
discentes do curso de Enfermagem do Centro Universitário Adventista de São Paulo 
sob orientação do prof. Me. Oswalcir A de Azevedo, docente do mesmo curso. O 
objetivo é investigar a percepção que diferentes enfermeiros (as) possuem de sua 
profissão e carreira. 

Sua participação envolve uma entrevista, que será gravada se assim você 
permitir, e que terá duração aproximada de 20 minutos. A participação nesse estudo 
é voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de continuar em qualquer 
momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. Na publicação dos resultados desta 
pesquisa, sua identidade será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas 
as informações que permitam identificá-lo (a), o que caracteriza o estudo como de 
risco mínimo. Embora não haja benefícios diretos ao participante, sua contribuição 
permitirá compreender os fatores que contribuem ou dificultam obter a realização 
profissional.  

Caso você concorde em participar da pesquisa, precisará assinar ao final deste 
documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, dos pesquisadores 
responsáveis.  

Também estão neste Termo os telefones e o endereço institucional dos 
pesquisadores e do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, onde você poderá tirar suas 
dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer momento. 

Contatos dos pesquisadores: Débora Passarelli da Silva (11) 984287612 e 
Maria de Lourdes Moura Guedes (11) 977513499, ou do orientador Prof. Me. Oswalcir 
Azevedo, (11) 9 8661-6968. Havendo dúvidas quanto à condição ética do estudo 
poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Adventista de 
São Paulo, (11) 2128-6230 ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa. 

 
 
Uma vez ciente e de acordo com as condições desta proposta de pesquisa, eu 

assino voluntariamente o presente Termo em duas vias de igual teor. 
 

São Paulo, ______ de _________________ de ________. 
 
 

_________________________________       _______________________________ 
        PARTICIPANTE           ASSINATURA 
 

 
_________________________________ 

Débora Passarelli Da Silva 
 

_________________________________ 
Maria De Lourdes M. Guedes 
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_________________________________ 
Oswalcir Almeida de Azevedo 


