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RESUMO 
 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, com o objetivo de apre-

sentar as oportunidades de empreendimento e as alternativas 

de trabalho para os graduados em enfermagem, exemplificar 

parte do leque de extensões da atuação de enfermagem fora do 

meio habitual da área hospitalar e da saúde pública. Após pes-

quisa na base de dados do Google Acadêmico, foram seleciona-

dos 19 artigos que, posteriormente foram analisados e catego-

rizados. A enfermagem possui um papel central na atenção e 

no cuidado, porém muitas vezes pensa-se que este cuidado está 

presente apenas nas intuições já existentes. Mostrando as opor-

tunidades de empreendimento para graduados em enferma-

gem, este trabalho ressalta a busca pela autonomia e as chances 

de crescimento pessoal. O mercado cada vez mais exige novi-

dades nos serviços oferecidos e cabe aos que possuem habilida-

des abraçar estas oportunidades. Os empreendimentos são fei-

tos em busca de saciar a fome do mercado e as necessidades 

atuais da sociedade. Os estímulos e as formas de empreendi-

mento devem ser apresentados durante as graduações em en-

fermagem, uma vez que os enfermeiros estão sempre enqua-

drados em posição de gestão. A motivação para empreender 

leva o profissional a possuir uma visão de mercado e uma for-

mação mais completa. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem, empreendimento, mer-

cado e graduado. 

 

 

ABSTRACT 

This is a bibliographic review, with the objective of presenting 

entrepreneurship opportunities and work alternatives for nurs-

ing graduates, exemplifying part of the range of extensions of 

nursing practice outside the usual hospital and public health en-

vironment. After searching the Google Scholar database, 19 ar-

ticles were selected and subsequently analyzed and categorized. 

Nursing has a central role in attention and care, but it is often 

thought that this care is present only in existing intuitions. 

Showing entrepreneurship opportunities for nursing graduates, 

this work highlights the search for autonomy and the chances 

of personal growth. The market increasingly demands novelties 

in the services offered and it is up to those who have the skills 

to embrace these opportunities. The undertakings are made in 

search of satisfying the hunger of the market and the current 

needs of society. Stimuli and forms of entrepreneurship must be 

presented during nursing degrees, since nurses are always in a 

management position. The motivation to undertake leads the 

professional to have a market view and a more complete train-

ing. 
 

KEYWORDS: Nursing, enterprise, market and graduate. 
 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O empreendedorismo é o estudo voltado para o desen-

volvimento de competências e habilidades relacionadas à 

criação de um projeto, seja técnico, empresarial ou cien-

tífico. Empreender significa assumir riscos em um negó-

cio, a fim de obter sucesso por meio da coordenação e re-

alização de projetos, serviços e negócios de caráter multi-

disciplinar1. 

Existem algumas características marcantes para um 

bom empreendedor, destacam-se a criatividade, liderança, 

perseverança, flexibilidade, vontade de trabalhar, auto-

motivação, organização e senso crítico2. 

Um bom empreendimento é feito com base na análise 

do mercado atual e de suas tendências. É geralmente a 

união da vontade de crescimento com a capacidade de 

efetuar determinadas atividades que estão em necessidade 

no mercado. Empreender é buscar realização e cresci-

mento econômico empenhando-se para concretização de 

um projeto que atenda a idéia de projeção para o mercado3. 

A procura por serviços de saúde com qualidade e que 

respondam às precisões do mercado de trabalho, traz a ne-

cessidade de profissionais qualificados e com iniciativa, 

que possuam características diversas em meio à alta com-

petitividade do setor4. 

Considerando as colocações, são objetivos da pes-

quisa, apresentar as oportunidades de empreendimento e 

as alternativas de trabalho para os graduados de enferma-

gem. Levantar informações e exemplificar parte do leque 

de extensões da atuação de enfermagem fora do meio ha-

bitual da área hospitalar e da saúde pública. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Realizou-se o presente estudo através de levanta-

mento bibliográfico. Possui cunho explicativo, conside-

rando que a esta proposta busca identificar fatores que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. O levanta-

mento de dados e informações científicas em periódicos 

on line, serviram de base para construção textual. O Go-

ogle Acadêmico utilizado como mecanismo de busca. 

Utilizou-se como Palavras Chave: Enfermagem, Empre-

endedorismo e Oportunidade. Os dados bibliográficos 

presentes neste trabalho são admitidos no período de 4 

anos de 2015 á 2019 com o total de 19 referências. 

3. DESENVOLVIMENTO 

Na Enfermagem o empreendedorismo se manifesta 

desde o século XIX, uma de suas precursoras conhecida 

como enfermeira Florence Nightingale, que atuou no cui-

dado aos feridos durante a Guerra da Criméia, e fundou a 

Escola de Enfermagem no Hospital Saint Thomas onde se 

deu início às bases científicas da profissão. No Brasil a 

enfermeira Anna Nery foi destacada como exemplo de 

empreendedorismo na enfermagem, onde atuou na assis-

tência aos feridos na Guerra do Paraguai e Wanda de 

Aguiar Horta que se destacou como a primeira enfermeira 

teorista brasileira5. 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) acredita 

que o acadêmico deve ser preparado para atuar como em-

preendedor. De acordo com o que está especificado no Ar-

tigo 4º Parágrafo V da Diretriz Curricular Nacional para 

o Curso de Graduação em Enfermagem do ano 2001, 

afirma que os profissionais devem ser preparados para to-

mar iniciativas da mesma forma que devem estar aptos a 

serem empreendedores, gestores e empregadores6. 

A saúde envolve maneiras de ser, produzir ou recriar 

a vida em sua individualidade. Nessa perspectiva, os pro-

cessos dialógicos mostram-se capazes de compreender a 

interatividade sistêmica e potencializar o viver saudável. 

Através do desenvolvimento de práticas e ações empreen-

dedoras é possível efetivamente contribuir para um novo 

pensar e agir tanto na saúde quanto no cuidado de enfer-

magem7. 

As tendências atuais do mercado exigem que os estu-

dantes de enfermagem possuam habilidades necessárias 

para administrar um negócio além de autonomia e o pro-

tagonismo social. É evidente que existe a necessidade da 

preparação do acadêmico de enfermagem em relação a 

um direcionamento no âmbito empreendedor. O empreen-

dedorismo entra na enfermagem a fim de aumentar as 

perspectivas de emprego, inovar abordagens para a pro-

moção e proteção da saúde e também apoiar iniciativas 

direcionadas para a transformação social8. 

Citado por Ferreira (2018)9“O conceito de empreen-

dedorismo na Enfermagem tem sido relacionando a carac-

terísticas pessoais e profissionais do enfermeiro tendo 

como exemplo a autonomia, independência, flexibilidade 

inovação, proatividade, autoconfiança e responsabili-

dade”. 

Ao longo dos estudos sobre empreendedorismo foram 

identificadas três tipologias, sendo: o empreendedorismo 

social, o empreendedorismo empresarial e o empreende-

dorismo coorporativo (Tabela 1)10. 

Empreendedores sociais trabalham com o intuito de 

identificar problemas a fim de resolvê-los, alteram o sis-

tema, espalhando a solução e persuadindo indivíduos e 

coletividades a buscarem novas formas de desenvolvi-

mento. O enfermeiro social deve ter qualificações técnica, 

humana e interativa. Deve saber identificar e ampliar as 

oportunidades que agregam valor social e ser criativo, 

inovador, e capaz de identificar oportunidades além de 

captar recursos dentro da sociedade8. 

Esse novo olhar vem possibilitando aos poucos, novas 

formas de interlocução comunitária, proporcionadas por 

abordagens participativas e emancipatórias que estimu-

lam o processo de educação popular em saúde7. 

A aproximação do enfermeiro com foco em práticas 

socialmente empreendedoras apresenta maior potencial 

de isentar os diferentes fatores sociais para o desempenho 

participativo e responsável na sociedade. Essa chegada é 

baseada em processos dialógicos entre o conhecimento 

técnico-científico e o saber popular. 

O empreendedorismo empresarial está relacionado 

com os negócios. É a realização concreta de um negócio 

outrora idealizado como oportunidade de crescimento e 

autonomia pessoal. Grande parte dos enfermeiros empre-

sários atuam de forma autônoma. São diversas as áreas de 

atuação em atividades próprias de enfermagem, por 

exemplo, as consultas autônomas em pacientes com feri-

das. O enfermeiro empresarial também tem atuado de 

forma autônoma dentro da área da estética11. 

O empreendedorismo coorporativo está relacionado a 

empreendedores que não possuem um negócio próprio, 

mas que empreendem em organizações públicas ou priva-

das já existentes. Em organizações públicas, estes são res-

ponsáveis por identificar oportunidades ou problemas e 

apresentar soluções, além de fazerem a gestão da equipe 

e do setor sob sua responsabilidade12. 

O enfermeiro é capacitado para atuar em várias áreas, 

e deve ter atenção às mudanças de mercado e as atualiza-

ções que são específicas para sua formação. Existem di-

versas resoluções que amparam e regulamentam as fun-

ções do enfermeiro empreendedor. 

O Conselho Federal de Enfermagem emitiu a Resolu-

ção nº 0568/2018n na qual existem 05 artigos que regula-

mentam o funcionamento dos consultórios e clínicas de 

enfermagem que define “Para o funcionamento destes 

consultórios e clínicas, é necessário o registro no Conse-

lho Regional de Enfermagem, na respectiva região do 

funcionamento do consultório ou clínica. Todas as atribui-

ções e competências do Enfermeiro, estabelecidas anteri-

ormente pela regulamentação citada estão mantidas para 

a atuação nos consultórios e clínicas de enfermagem. São 

especificadas questões referentes à responsabilidade téc-

nica, licenciamento e funcionamento e área física dos 

consultórios de enfermagem”13. 

Diante da procura existente, os profissionais de enfer-

magem percorrem criando seus próprios negócios e ino-

vando nas formas de assistência. O enfermeiro apresenta 
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como diferencial a busca de medidas inovadoras, decisi-

vas e simplificadas14. 

As clínicas ou consultórios de enfermagem são esta-

belecimentos destinados ao atendimento de enfermagem 

individual ou coletivo. Possui consultórios e ambientes 

distintos para a realização das consultas de enfermagem e 

de outras atividades competentes ao enfermeiro e sua 

equipe (curativos, coleta de material para exame, vacina-

ção, etc.)13. 

A Resolução do Cofen nº 529/2016, normatiza que o 

profissional enfermeiro pode realizar diversos procedi-

mentos estéticos de acordo com suas capacitações. Le-

vando em conta a total segurança dos usuários sujeitos aos 

procedimentos nesta área. O enfermeiro é assegurado pelo 

conselho, e capaz de buscar de se especializar em proce-

dimentos estéticos14. 

A estética tem sido uma área bem abrangente e dispu-

tada por diversas categorias profissionais de saúde. É per-

mitido que o enfermeiro exerça atuação nessa área desde 

que o mesmo busque e possua o conhecimento e a habili-

dade necessária para realizar procedimentos estéticos15. 

É fundamental que o enfermeiro atuante no ramo da 

estética, exerça suas atividades baseado no conhecimento 

científico, pois é dever da enfermagem promover a segu-

rança e a minimização de todos os riscos possíveis, para 

o cliente e para própria equipe. É uma atividade de com-

promisso de todos os envolvidos. Existem protocolos, di-

retrizes e guias de conduta que delimitam as funções de 

cada integrante do conjunto de saúde e também seus afa-

zeres e incumbências15. 

Muitos serviços de saúde vêm ampliando a participa-

ção na assistência à saúde através do “Home Care”, ou 

seja, atenção à saúde no domicílio. Essa forma de assis-

tência surgiu de forma organizada, no início da década de 

90, seguindo um modelo alternativo e complementar ao 

modelo hospitalar. Por isso, Home Care tem como carac-

terística, um serviço que desenvolve ações de saúde no 

domicílio do paciente, realizado com uma equipe multi-

profissional, visando à promoção da saúde, a prevenção 

dos riscos associados à internação hospitalar e manuten-

ção ou restauração da saúde16. 

Esta modalidade constitui uma característica empre-

endedora muito interessante, pois apresenta a possibili-

dade de promover o cuidado de enfermagem de maneira 

única e eficiente. Neste aspecto, o cuidado domiciliar de 

Enfermagem ultrapassa os modelos tradicionais de saúde 

e possibilita o cuidado integral ao usuário em seu contexto 

familiar, auxiliando o indivíduo e sua família17. 

No âmbito da atenção domiciliar o enfermeiro exerce 

um papel importante, pois atua na coordenação do plano 

de cuidados dentro do domicílio e na continuidade do vín-

culo com os familiares. Essa característica singular do ser-

viço proporciona a articulação entre a família e a equipe 

multiprofissional cabendo ao enfermeiro capacitar o cui-

dador familiar, supervisionar os técnicos de enfermagem 

e identificar possíveis demandas de assistência com ou-

tros profissionais18. 

A concepção da enfermagem gerontogeriátrica pres-

supõe a integralização das mudanças do viver da pessoa 

idosa visando à promoção do envelhecer com maior qua-

lidade e o continuar da vida em conjunto com o envelhe-

cimento. Utiliza-se dos recursos disponíveis promovendo 

comportamentos e práticas saudáveis negociadas entre os 

familiares, fazendo assim, com que o enfermeiro atua com 

ênfase no desenvolvimento continuo de todos os envolvi-

dos19. 
 

Tabela 1. Apresenta as diferentes oportunidades de empreendedorismo 
e as consequentes possibilidades de ganho relacionado à atividade. 

Tipo de  

Empreendedorismo: 

Atividades Relacionadas  

Social Retorno financeiro a seus ideali-

zadores, transformador, planeja-
mento de projetos 

Empresarial Autonomia pessoal, próprio ne-

gócio, atividades próprias de en-

fermagem. 

Coorporativo Organizações públicas ou priva-
das já existentes, senso de lide-

rança e capacidade inovadora.  

Fonte: os Autores (2020). 

4. CONCLUSÃO 

Com a elaboração deste trabalho podemos conhecer as 

diversas oportunidades de inserção da enfermagem no 

mercado de trabalho dentro do contexto do empreendedo-

rismo. 

O enfermeiro atualmente pode prestar serviços de cui-

dado de forma autônoma devido ao vasto leque de ativi-

dades que a graduação proporciona ao profissional. De-

vido ao contexto histórico que a enfermagem está inserida 

o enfermeiro ainda enfrenta grandes problemas para atuar 

de forma empreendedora. 

Por isso, é necessário que os mesmos estejam sempre 

buscando especializações dentro da área como pós-gradu-

ações e também conhecimentos sobre o mundo de negó-

cios como marketing e gestão. 

Conclui-se que na enfermagem além de existir diver-

sas possibilidades de trabalho dentro de hospitais, clínicas 

e unidades de saúde atualmente o enfermeiro também en-

contra através do empreendedorismo novas áreas de atu-

ação o que os permite atuar dentro da profissão em seu 

próprio negócio, desta forma, acredita-se que é necessário 

que durante a graduação os alunos de enfermagem tenham 

acesso a informações sobre asáreas que estes possam vir 

a se especializarem para que assim possam vir a buscar 

oportunidades de para atuarem de forma autônoma no 

mercado de trabalho. 
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