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DIFICULDADES DOS ENFERMEIROS RECÉM-FORMADOS APÓS A SUA 

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: UMA REVISÃO NARRATIVA. 

 

RESUMO 

Trata-se de um estudo qualitativo do tipo revisão narrativa. O objetivo é 

conhecer as dificuldades dos enfermeiros recém-formados após sua inserção no 

mercado de trabalho. Os resultados preliminares a conquista do primeiro emprego é 

primeira dificuldade a ser superada. Após a inserção no mercado, a insegurança, se 

estabelecer como líder e articular o conhecimento acadêmico com a realidade da 

instituição são algumas das dificuldades identificadas. 

 

INTRODUÇÃO 

A formação do enfermeiro há tempos tem sido o alvo de estudo e observação, 

com o propósito de e favorecer a integralidade dos direitos e deveres dos 

profissionais e da profissão, além de atender as necessidades do mercado de 

trabalho e desenvolver o senso de responsabilidade social e compromisso1.  

A Graduação em enfermagem com base nas Diretrizes Curriculares (DCNs) 

vêm sofrendo transformações ao longo dos anos com objetivo de capacitar o 

desenvolvimento e o trabalho do enfermeiro, diante das dificuldades e as exigências 

encontradas no primeiro emprego 2. 

O desafio na formação profissional se caracteriza pela educação de cidadãos 

habilidosos na aplicação da prática dos saberes, com a capacidade de compreender 

e adaptar-se ao mercado de trabalho encontrando soluções para as situações 

cotidianas sobre as quais se deve refletir com o intuito de expressar o seu 

conhecimento1. 

DESENVOLVIMENTO 

Ao identificar as dificuldades vivenciadas pelos profissionais de enfermagem 

ao ingressar no mercado de trabalho, é possível analisar, compreender e refletir 

sobre questões relativas ao ensino superior, bem como aspectos inerentes do 

mercado de trabalho2.  

No mercado de trabalho atual há um grande número de profissionais, assim 

as empresas priorizam aqueles com melhor formação, melhor capacidade técnica e 

que utilize seus conhecimentos para sanar de maneira ética e com base em 

evidencias cientifica, os acontecimentos reais que ocorrerão no seu cotidiano3.  
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Algumas instituições de saúde ao contratar enfermeiros os classificam de 

acordo com o tempo de formado e experiência na profissão. Essa classificação 

comumente definida como Enfermeiros Junior, Pleno, Sênior, Supervisores e 

Gestores, segue uma trajetória de ascensão estabelecido em programas de 

promoção tendo em vista a produtividade e desenvolvimento de competências e visa 

garantir maturidade pessoal e complementar os conhecimentos que foram 

adquiridos na teoria em pratica durante o tempo de formação acadêmica1.  

Diante do exposto, considera-se relevante conhecer as dificuldades dos 

enfermeiros recém-formados após sua inserção no mercado de trabalho. 

OBJETIVO  

Conhecer as dificuldades dos enfermeiros recém-formados após sua inserção 

no mercado de trabalho. 

MÉTODOLOGIA 

É um estudo do tipo revisão narrativa, compreendendo o período de 2008 a 

2018. Critérios de inclusão: artigos escritos em português, inglês ou espanhol, 

publicados nos últimos dez anos e disponíveis na íntegra. Critérios de exclusão: artigos 

em outros idiomas, não disponibilizados na íntegra e publicação anterior a 2008.  

Para a localização do material foi feita busca nas bases de dados LILACS - 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; SciELO – Scientific 

Electronic Library Online; BDENF - Base de dados de Enfermagem, por meio da 

associação ou interseção dos termos: Egressos, Enfermagem, Mercado e Trabalho 

e Dificuldades. Foram localizados até o momento seis artigos que respondem aos 

critérios de inclusão e ao objetivo do estudo.  

O processo de avaliação e análise do material bibliográfico seguiu a seguinte 

trajetória: 1ª etapa – leitura e análise inicial para identificar a pertinência do material 

e enquadramento nos critérios de inclusão; 2ª etapa –   leitura exaustiva, resenha e 

fichamento do material para extração das informações que respondem ao nosso 

objetivo; 3ª etapa – Análise comparativa que compreende a organização e análise 

dos resultados. Os dados serão apresentados de maneira descritiva. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Após percorrer a trajetória acadêmica para a formação, o recém enfermeiro 

se lança no mercado de trabalho em busca de uma oportunidade de inserção, no 

entanto, percebe-se que já no final da graduação os ainda estudantes, demonstram 

certa insegurança e ansiedade em relação ao futuro como profissional. 
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Corroborando com essa visão, autores4 referem que a transição acadêmica 

para o campo de trabalho se apresenta como um grande desafio para os 

enfermeiros recém-formados, e que esses se deparam com dificuldades que 

precisam ser superadas. 

Dentre as dificuldades relatadas na literatura consultada, destacamos como 

primeiro obstáculo, a conquista do primeiro emprego, pois muitas Instituições têm 

como requisito para a vaga a experiência profissional com registro em carteira1-3, 

grande número de profissionais no mercado(2) ausência de especialização1-2.  

A insegurança4 relacionada a ter que assumir a liderança de uma equipe1 e 

colocar em prática sua habilidade de líder4, ser aceito4, testado e conquistar e a 

confiança2 do pessoal sob sua liderança são as primeiras dificuldades enfrentadas 

quando da inserção no mercado de trabalho. 

Concomitante a esses eventos, a literatura aponta também, a dificuldade do 

enfermeiro articular o conhecimento acadêmico com as atividades que precisa 

realizar, uma vez que percebem uma dissonância entre teoria e prática1. 
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