
 Colégio Equipe de Juiz de Fora 
Rua São Mateus, 331 - São Mateus – Juiz de Fora – MG (32) 3232-8686 

Com o intuito de incentivar a busca por conhecimento sobre as profissões, lançaremos 
semanalmente nos grupos de WhatsApp das turmas e coordenação, links, informações, 
dados e curiosidades sobre diversas profissões e atividades profissionais. 

Enfermagem 
 

O/a profissional de enfermagem se dedica a promover, a manter e a reestabelecer a saúde das pessoas, 
trabalhando em parceria com outros profissionais – médicos, nutricionistas e psicólogos, por exemplo. 
Esse profissional é indispensável em hospitais, trabalha em clínicas e presta atendimento domiciliar. 
Coleta dados sobre o estado de saúde do paciente e define a conduta a ser seguida pela equipe de 
enfermagem. É responsável pela higiene, alimentação, administração de remédios e pelos curativos. No 
campo da saúde coletiva, atua em comunidades, na prevenção de doenças ou fazendo trabalho 
educativo. O licenciado é preparado para ministrar aulas teóricas e práticas em cursos 
profissionalizantes, que formam auxiliares técnicos e técnicos em enfermagem. 
 

1 POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO/A ENFERMEIRO (A): 
 
1.1 Enfermagem geral 
Comandar equipes de técnicos e auxiliares de enfermagem no atendimento de pacientes. 
1.2 Enfermagem geriátrica 
Atender idosos, doentes ou não, em domicílio, casas de repouso, clínicas e hospitais. 
1.3 Enfermagem médico-cirúrgica 
Ministrar cuidados pré e pós operatórios em pronto socorros, clínicas e hospitais. 
1.4 Enfermagem Obstétrica 
Dar assistência integral a gestantes, parturientes e lactantes, com acompanhamento pré-natal, realização de 
exames e auxílio ao médico no parto e no pós parto. Orientar sobre planejamento familiar. 
1.5 Enfermagem pediátrica 
Acompanhar e avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança. Encentivar o aleitamento materno e 
orientar os pais quanto às técnicas e aos cuidados com os recém nascidos. 
1.6 Enfermagem psiquiátrica 
Ajudar no tratamento de pacientes com distúrbios psicológicos. 
1.7 Enfermagem de resgate 
Participar de equipes de salvamento de vítimas de acidentes ou de calamidades públicas. 
1.8 Enfermagem de saúde pública 
Orientar a população sobre  a prevenção de doenças e promover a saúde da coletividade. Atender pacientes em 
hospitais, centros de saúde, creches e escolas. Formar, capacitar e supervisionar os agentes de saúde. 
1.9 Enfermagem do trabalho 
Dar atendimento ambbulatorial em empresas e acompanhar programas de prevenção e manutenção da saúde 
dos funcionários. 
1.10 Ensino 
Orientar projetos de pesquisa e ministrar aulas teóricas e práticas. 
1.11 Gestão da qualidade 
Avaliar e planejar os processos assisteciais com o objetivo de aumentar a segurança dos pacientes. 
1.12 Gestão de projetos 
Administrar e controlar as atividades destinadas a projetos multidisciplinares, como abertura de uma ala 
hospitalar ou implementação de um novo protocolo em clínicas e hospitais. 
1.13 Pesquisa clínica 
Planejar, implementar e coordenar projetos de pesquisas clínicas, com o desenvolvimento de drogas e estudos 
epidemiológicos, em hospitais, institutos de pesquisa e universidades. 

 Fonte: www.guiadoestudante.com.br  
Consulte o Conselho Federal de Enfermagem: http://www.cofen.gov.br/  

 
2 O CURSO DE ENFERMAGEM NO BRASIL 
Uma grande quantidade de recém formados chega ao mercado todo os anos. Isso pode significar 
concorrência se opção for trabalhar nas regiões Sul e Sudeste. Porém, a região Nordeste do país é a 
que tem a menor concentração de profissionais da área. E faltam enermeiros, principalmente nas 
cidades do interior. 
 
3 O CURSO DE ENFERMAGEM EM JUIZ DE FORA 
UFJF: https://www2.ufjf.br/enfermagem/  
SUPREMA: https://www.suprema.edu.br/cursos-graduacao/enfermagem  
ESTÁCIO: https://portal.estacio.br/graduacao/enfermagem  
UNIVERSO: https://universo.edu.br/curso/enfermagem-2/  
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