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A Enfermagem, como profissão liberal, é uma das mais recentes, 
encontrando-se no momento com um campo de trabalho bastante pro
missor. 

Entretanto, para analisarmos a oferta e demanda dos serviços de 
Enfermagem, teríamos que nos basear num enfoque lógico e prático do 
problema que seria um estudo desta oferta e demanda a fim de verifi
carmos se existe compatibilidade. 

Diversos países, na década de 1960, entre os quais os USA, 
Colômbia e Chile realizaram, independentemente, pesquisas sobre a 
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oferta e demanda dos serviços de Enfermagem. Os dados coletados, 
comparados, apresentaram conclusões semelhantes, isto é, demonstra
ram a presença de áreas de desajustes e medidas corretivas foram suge
ridas. 

No Brasil ainda não podemos falar em organismos que propuses
sem um estudo da demanda e oferta dos serviços de Enfermagem, 
embora algumas causas possam ser apontadas como motivo para aber
tura de novas áreas de trabalho. Entre elas citamos: 

desenvolvimento do País 

governo consciente 

incremento aos programas de desenvolvimento sócio-econô
mico 

planos de educação 

planos de promoção da saúde. 

Há cerca de dez anos poderíamos equacionar o problema da de
manda da seguinte forma: o Graduado em Enfermagem teria como 
opções de trabalho, o campo hospitalar ou o campo de saúde pública, 
de vez que o magistério em Enfermagem carecia de uma lei que regula
mentasse seu exercício acrescentado ao fato de que o docente teria de 
desenvolver atividades polivalentes, ao longo do ano, em até três disci
plinas. 

Vejamos o que existe de concreto, atualmente. como campo de 
trabalho para o enfermeiro no Estado do Rio Grande do Sul. A seguir. 
sem preocupação de sistemática ou de ordem de hierarquia ou de prio
ridades, apresentamos os diversos setores de atuação do enfermeiro. 

- Enfermagem de Saúde Pública: tanto a nível de Saúde Pública 
Hospitalar como Comunitária (ex.: Secretaria da Saúde), o profissional 
presta ass istência de Enfermagem ao paciente, família e-ou comunida
de, elaborando e executando programas de promoção, prevenção e re
cuperação da saúde. 

- Enfermagem Hospitalar: compreende a assistência de Enferma
gem a pacientes hospitalizados e orientação aos seus faMiliares, devido 
a sua atuação constante junto ao indivíduo em regime de internação. 
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- Ensino de Enfermagem: fica assegurado, por lei , ao enfermeiro 
com formação pedagógica, o direito de ministrar o ensino de Enferma
gem ao Técnico de Enfermagem, ·ao Auxiliar de Enfermagem e ao Aten
dente de Enfermagem, bem como, o de dirigir tais Escolas enquadradas 
nesses níveis . 

- Enfermagem Escolar: um dos mais recentes campos de trabalho 
e como tal, ainda em fase de implantação pela Secretaria de Educação e 
Cultura. A assistência ao educando de 1° grau é prestada nas escolas 
através do desenvolvimento de programas de educação sanitária e epi
demiológica, abrangendo alunos, famílias e professores. 

- Enfermagem do Trabalho: possibilitada através da Portaria n° 
3.460/75 do Ministério do Trabalho, regulamentando no País a assis
tência de Enfermagem aos indivíduos em seus locais de trabalho. Re
centemente foi realizado o I Curso de Aperfeiçoamento para Enfermei
ros do Trabalho no País, curso este desenvolvido pelo Departamento de 
Assistência e Orientação Profissional da Escola de Enfermagem da Uni
versidade Federal do Rio Grande do Sul. É um campo bastante promis
sor para o desenvolvimento da atividade profissional. 

- Enfermagem Autônoma: como um profissional liberal que é, o 
enfermeiro pode desenvolver suas atividades em ambulatórios, consul
tórios particulares ou prestando assistência domiciliar. 

O presente trabalho passa, de uma maneira rápida, a situação de 
mercado de trabalho para o enfermeiro, porém para chegarmos a 
conclusões, estudos mais profundos devem ser realizados para fornece
rem uma valiosa realidade da situação atual, permitindo que se emita 
opiniões abalizadas à cerca da sua real projeÇão para o futuro. 
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