PERCALÇOS NA PRÁTICA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM
PARA OS RECÉM-FORMADOS
LIMA, Vitória de Campos1

1

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT – Itapeva/SP

SILVA, Julia Carolina de Mattos Cerioni2
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT- Itapeva/SP

2

LIMA, Paula Fernanda de3
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT- Itapeva/SP

3

RESUMO
A prática de enfermagem exige dedicação, conhecimento e habilidades. As competências para a sua
prática são adquiridas e lapidadas durante a graduação, o que potencialmente fornece mecanismos
para a prática profissional segura. Todavia, muitos enfermeiros recém-formados podem enfrentar
dificuldades que permeiam o campo físico, mental e social, o que pode interferir em sua prática
profissional e prejudicar sua evolução. Portanto a presente pesquisa objetivou identificar quais são as
principais dificuldades dos enfermeiros recém-formados em seu primeiro emprego. O procedimento
metodológico aplicado foi o Levantamento Bibliográfico em bases de dados científicas fidedignas,
com seleção de 18 arquivos. Foi possível notar que o fator mais citado pelos autores referiram-se a
dificuldades gerenciais como delegar funções, estabelecer liderança e comunicar-se com demais
profissionais, bem como dificuldades com procedimentos técnicos. Foram frequentes a falta de
prática, conhecimento teórico, sobre a rotina e idade jovem, seguidos do medo de julgamento dos
colegas de profissão, alta responsabilidade da função, elevada carga de trabalho, sentimento de
perseguição, falta de especialização, receio no processo decisivo, sendo menos citados os problemas
na comunicação com o paciente e graduação traumática. Salienta-se a importância de estratégias
que minimizem os impactos que o primeiro emprego pode causar no enfermeiro recém-formado.
Palavras chave: Dificuldades, Enfermeiro, Emprego, Novato
Linha de pesquisa: Mercado de trabalho

ABSTRACT
Nursing practice requires dedication, knowledge and skills. The skills for this practice are acquired and
honed during graduation, which potentially provides mechanisms for safe professional practices.
However, many newly graduated nurses may face difficulties that permeate the physical, mental and
social field, which may interfere with their professional practice and impair their evolution. Therefore,
the present research is aimed to identify the main difficulties of newly graduated nurses in their first
job. The methodological procedure applied was the Bibliographic Survey in reliable scientific
databases, with selection of 18 files. It was noted that the most cited factor by the authors referred to
managerial difficulties such as delegating functions, establishing leadership and communicating with
other professionals, as well as difficulties with technical procedures. Lack of practice, theoretical
knowledge about routine and young age were frequent, followed by fear of judgment by colleagues,
high job responsibility, high workload, feeling of persecution, lack of expertise, fear in the decision
making process, being less mentioned the problems in communication with the patient and traumatic
graduation. The importance of strategies to minimize the impacts that the first job can cause on the
newly graduated nurse is emphasized.
Keywords: Difficulties, Employment, Nurse, Newbie
Research Line: Labor Market
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1. INTRODUÇÃO

A expansibilidade do mercado profissional e esperança por uma boa
remuneração influenciam na escolha dos indivíduos pelo curso de enfermagem, por
ser uma área em constante crescimento. Nota-se que possuir alguém na família que
atue na área da saúde é uma condição facilitadora para a opção pela enfermagem, a
familiarização e simpatia com a área e o gosto por cuidar do próximo são os fatores
que mais influenciaram as escolhas dos graduandos (SPÍNDOLA; MARTINS;
FRANCISCO, 2008).
Horta (1968) define a enfermagem como uma atuação artística que visa
prestar cuidados aos indivíduos a fim de auxiliar em suas dificuldades de modo a
não apenas realizar por ele, mas ensina-lo a ter autonomia sobre seus cuidados,
bem como atuar de modo a recuperar sua saúde e bem-estar pleno através da
atuação multiprofissional.
Enquanto estudantes, os indivíduos formandos de enfermagem passam por
um turbilhão de sentimentos e pensamentos referentes ao primeiro emprego e
iniciação no mercado profissional, onde podem deparar-se com suas fragilidades, o
que não é vivenciado durante a graduação (SOUZA; PAIANO, 2011).
Finalizar a graduação em enfermagem propicia sensações de calmaria e
contentamento individual a qual faz com que o graduando sinta-se detentor de uma
vitória. Define-se como uma situação singular de êxtase e, mesmo em meio a todos
os sentimentos positivos, o indivíduo graduado confronta-se com sentimentos de
medo e aflição devido ao fato de que a profissão requer preparo rigoroso e
responsabilização. Devido à complexidade da prática profissional do enfermeiro, a
sua primeira experiência de emprego mostra-se desafiadora até que consiga êxito
na obtenção de seu primeiro emprego (MATTOSINHO et al., 2010).
Há uma grande dificuldade em sair empregado da graduação, portanto, o
recém-formado em enfermagem agora desempregado pode sentir desconforto,
baixa autoestima fazendo com que em sua primeira experiência profissional se
depare com fragilidades referentes à liderar, gerir, administrar, realizar técnicas
corretas e adaptação local, podendo deixa-lo estressado e ansioso, caracterizando a
importância de práticas extracurriculares e abordagem do tema durante a graduação
(SOUZA et al., 2014).
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Deste modo, o objetivo do presente trabalho foi identificar quais são as
principais dificuldades dos enfermeiros recém-formados em seu primeiro emprego.
Propõe-se através deste trabalho um modelo de panfleto com fundo motivacional
para profissionais recém-formados a fim de auxiliar no enfrentamento destas
dificuldades (APÊNDICE).
A metodologia adotada para a pesquisa foi o Levantamento Bibliográfico. A
construção teórica teve sua base no artigo científico Conceito de enfermagem,
datado de 1968 da precursora da enfermagem no Brasil, Wanda de Aguiar Horta. A
coleta dos demais materiais ocorreu através de pesquisa nas bases de dados
eletrônicas: Scientific Electronic Library Online (SciELO); Biblioteca Virtual de Saúde
(BVS) e Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal (Redalyc); PubMed. Aplicou-se um filtro para publicações datadas do ano
2009 ao ano de 2019, selecionando 18 artigos científicos. A pesquisa teve início no
mês de agosto de 2019 e finalização no mês de setembro de 2019.

2. DESENVOLVIMENTO

Souza; Paiano (2011) investigaram 10 enfermeiros professores com idade
entre 30 e 50 anos, dos quais 30% atuava como auxiliar de enfermagem (AE) ou
técnico de enfermagem (TE) antes de ingressar na graduação. 30% dos
participantes ingressaram no mercado profissional imediatamente após concluir a
graduação e 70% tiveram seu primeiro emprego como enfermeiros em dois a cinco
meses após formados, sendo que nenhum dos entrevistados concluiu qualquer
especialização antes de ingressar na profissão, o que configurou-se uma dificuldade
na atuação prática para eles.
Enfermeiros entrevistados por Souza et al., (2014) ainda referiram como
situações desafiadoras à pratica da enfermagem liderar sua equipe e descobrir sua
atuação como componente transdisciplinar da prática em saúde, o que pode ser
ainda mais preocupante quando o formando é jovem, sendo relatado pelos
participantes o sentimento de receio em serem julgados como incapazes pelos
companheiros de trabalho devido a idade, citando-se ainda a falta de conhecimento
REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2020.

devidamente lapidado durante a graduação principalmente no que se refere a
aspectos administrativos.
O enfermeiro durante o exercício de sua função da enfoque aos aspectos
gerenciais e administrativos abstendo-se parcialmente da função assistencial e
concatenar as duas funções é um desafio ao recém-egresso, que frequentemente
em sua formação aprende suas funções de modo fragmentado. Ainda assim, os
entrevistados por Martins; Nakao; Fávero (2006) destacam maior enfoque durante a
graduação no ensino assistencial, estando o ensino gerencial disposto como
componente curricular na reta final da graduação, normalmente no último ano, o que
prejudica a liderança na prática profissional.
A gestão e liderança são aspectos marcantes no primeiro emprego, como
observado em pesquisa de Oliveira (2017) revelou como principais dificuldades dos
recém-formados a prática de liderar e gerenciar sua equipe de saúde e
secundariamente as inseguranças ligadas a prática e técnicas, devendo os mesmos
buscar alternativas para contornar a situação e enfrentar estes desafios, mudandose para a posição de enfermeiro realizado e seguro quanto a sua competência.
A inexperiência profissional foi definida por cinco dos 22 recém-formados
entrevistados por Cambiriba; Ferronato; Fontes (2014) como principais dificuldades
na prática do primeiro emprego e a ausência de pós-graduação e cursos
especializantes por três. Além destes, que são os principais fatores, os entrevistados
destacaram também vivências traumáticas durante a faculdade de enfermagem, o
que interferiu em seu despreparo profissional, embora o interesse teórico tenha sido
reconhecido pelos recém-formados como facilitador do processo de atuação no
primeiro emprego, conferindo mais segurança.
Observaram-se também como dificultadores o receio no processo decisivo,
insegurança em demonstrar sua opinião perante a equipe, medo de errar na
atribuição de atividades à sua equipe, medo da responsabilidade envolvida na
prática da profissão e insegurança sobre a aceitabilidade por parte de seus colegas
de enfermagem, devido a idade, a qual configura-se como um fator que pode gerar
descrédito por parte da equipe (BERGHETTI; FRANCISCATTO; GETELINA, 2019).
A dificuldade na comunicação com os demais profissionais de enfermagem e
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formados de países culturalmente diversos do Brasil, como em pesquisa realizada
em Istanbul, cidade turca, na qual um fator ressaltado foi o sentimento de estar
sendo constantemente avaliado na execução de suas funções, apresentando
também fragilidades técnicas e práticas como a punção venosa e uso de dispositivos
principalmente nos primeiros meses de trabalho, o que fazia com que os
profissionais se sentissem incapazes e insuficientes em suas habilidades (SÖNMEZ;
YILDIRIM, 2016).
Wong et al., (2018) realizaram uma pesquisa qualitativa em na capital chinesa
Hong Kong, com oito recém-formados de enfermagem, questionando suas
dificuldades em seu primeiro emprego, observando a falta de conhecimento,
principalmente referente ao tratamento de feridas e coberturas utilizadas, pois os
enfermeiros destacaram que durante a graduação o ensino sobre os cuidados com
ferimentos foi superficial; Dificuldades relacionadas a carga de trabalho, onde
verificou-se uma rotina assistencial intensa e complexa; Problemas na comunicação
interpessoal com o paciente e equipe, principalmente os gestores, onde os jovens
apresentaram receio de julgamentos e uso de termos inadequados.
Nos entrevistados por Souza; Paiano (2011) foi unânime o sentimento de
despreparo no primeiro emprego, com inseguranças relacionadas a gestão para
80% dos entrevistados e para 20%, além da gestão, mencionaram insegurança para
executar procedimentos, sendo referido despreparo técnico. Todos os entrevistados
declararam ser ajudados por colegas de trabalho mais experientes, destacando que
os aprendizados na graduação, mesmo com estágio em campo não são suficientes
no preparo para a prática profissional.
A falta de estágios práticos extracurriculares foi citada também como
potencializadores da dificuldade em inserir-se no mercado de trabalho, o que gera
insegurança na execução de técnicas, o que reforça a importância do enfoque
prático durante a graduação para que se formem profissionais preparados e seguros
(CAMBIRIBA; FERRONATO; FONTES, 2014).
Pesquisas em países com costumes e estrutura social totalmente distintas
revelam dificuldades comuns ao exercício da enfermagem para recém-graduados
como a realizada no Oriente Médio, da cidade do Irã onde Ebrahimi et al., (2016)
demonstrou que os enfermeiros recém-formados apresentam como principais
dificuldades as relações interpessoais com a equipe e baixa autoestima, que geram
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diversas emoções concomitantes, o que propicia ansiedade e medos, destacando
assim a importância de estratégias que amenizem os fatores estressores em recém
egressos no mercado de trabalho do enfermeiro.
Além destes fatores, Sönmez; Yıldırm (2016) referem que os recém-formados
encontram na primeira experiência profissional a alta demanda de trabalho, sendo
referido por um dos participantes de sua pesquisa que suas atividades o
sobrecarregaram devido a suas fragilidades em gerenciar cuidados assistenciais em
detrimento da função administrativa. As dificuldades na comunicação com a equipe
multiprofissional foi um fator de impacto relevante para recém-formados em seu
primeiro emprego.
A graduação auxiliou na construção teórica, de entrevistados por Souza et al.,
(2014) mas a prática ficou em déficit, sendo o próprio campo profissional utilizado na
melhoria dos conhecimentos e, o processo adaptativo pode ser facilitado quando o
primeiro emprego é em um local onde o recém-formado já atuou, seja como
graduando, em estágio ou profissão anterior, demonstrando a importância da
familiarização prévia com o local de trabalho.
As dificuldades práticas foram secundárias na pesquisa realizada por Neuman
et al., (2009) sendo a principal dificuldade encontrada por recém-formados no seu
primeiro emprego como enfermeiros a gestão da equipe, isto porque o ato de
administrar deve ser aprendido e exercitado, e quando não ocorre, propicia o
aparecimento da dificuldade na comunicação, o que é prejudicial ao processo de
trabalho haja vista que a comunicação é um dos pilares que sustentam a assistência
da enfermagem, destacando assim a importância de uma graduação focada na
comunicação e liderança articulada com a função assistencial.
Alguns aspectos não são possíveis de serem lapidados somente durante a
graduação, como na dificuldade em conhecer a equipe e rotina de trabalho na
atuação do primeiro emprego, pois, apesar de ser uma dificuldade frequentemente
citada por entrevistados de Berghetti; Franciscatto; Getelina (2019), com o tempo de
experiência, enfermeiro vai se tornando mais inteirado referente ao modo de
trabalho e rotina da instituição.
Entrevistados

por

Martins;

Nakao;

Fávero

(2006)

expressaram

seu

descontentamento com o estágio em campo, onde relataram que frequentar a
mesma instituição na prática pode gerar dificuldades na inserção do mercado de
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trabalho, devido ao local restrito de atuação. No que se refere aos aspectos
gerenciais, ainda que uma pesquisa mais antiga, mostrou resultados atuais.
A construção da imagem de enfermeiro bem sucedido será possível com o
tempo de prática profissional, devido à experiência que será acumulada, bem como
estratégias no manejo de inseguranças, alcançando posteriormente reconhecimento
dos colegas de trabalho, o que para enfermeiros recém-egressos configura-se um
medo, juntamente com a incerteza do funcionamento e rotinas do futuro primeiro
emprego (OLIVEIRA, 2017).
Os fatores idade e experiência foram citados por entrevistados na pesquisa
de Silva et al., (2010) onde recém-formados referiram como um desafio a superação
do preconceito existente por parte da equipe de enfermagem com componentes
mais experientes, pois, como inexperientes e jovens, podem cair em descrédito
frente a equipe a qual irá gerenciar, e tal dificuldade não se restringe apenas a
recém-formadas nunca atuantes na área, mas também a TE e AE que passam para
um novo cargo na mesma instituição, pois as colegas de trabalho frequentemente se
incomodam com a situação de serem liderados por um colega.
Dificuldades na tomada de iniciativa, resultante das alterações na atuação
prática foram observadas por entrevistados de Wong et al., (2018) , onde
depararam-se com tecnologias desconhecidas e não aprendidas durante a
graduação; Expectativa e culpabilização de novatos, onde se sentiam pressionados
por colegas de trabalho que ocasionalmente responsabilizam os novos profissionais
por erros cometidos pela equipe. A pressão por lidar com vidas mostrou-se um fator
determinante, bem como o ambiente de trabalho hostil, destacando-se a desunião
da equipe de saúde e falta de apoio dos colegas.
Observou-se

que

na

assistência

em

hospital

as

dificuldades

são

principalmente práticas, devido a demanda de procedimentos a serem executados
de modo direto em pacientes institucionalizados, na qual a punção de acesso
venoso periférico (AVP) tem alta ocorrência na atuação da enfermagem, exigindo
articulação de diversos saberes como fatores fisiológicos, patológicos e anatômicos,
o que gera inseguranças no recém-formado (MARTELETO et al., 2010).
Destacou-se ainda a insegurança referente à responsabilidade pela vida de
um ser humano sob seus cuidados, o que gerou medo de causar óbito. Foram
REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2020.

referidas frequentemente também as dificuldades referentes à falta de conhecimento
em farmacologia, patologias, procedimentos cirúrgicos, manejo com medicações
mais utilizadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), grandes dificuldades na
rediluição de medicações em pediatria, falta de conhecimento referente a valores
referência de exames laboratoriais mais utilizados em hospital, o que leva os
profissionais a buscarem aconselhamento de colegas de trabalho, o que pode gerar
julgamentos e questionamento sobre suas habilidades (SÖNMEZ; YILDIRIM, 2016).
A dificuldade na liderança é um ponto certeiro e crítico na primeira atuação,
onde os enfermeiros relatam desejo por prestar uma assistência de qualidade e
serem funcionários eficientes, todavia, a pressão ao deparar-se com uma equipe
mais experiente frequentemente é intimidadora quando obtém seu

primeiro

emprego. (BERGHETTI; FRANCISCATTO; GETELINA, 2019).
As estratégias para inserção profissional de recém-formados podem auxiliar
no primeiro emprego, todavia, nos primeiros meses de prática, preocupações
surgem na mente dos profissionais como o receio de não suportar a carga de
responsabilidades e complexidade da atuação prática. Os entrevistados por Hussein
et al., (2017) referiram sentimento de acolhimento em seu primeiro local de trabalho,
ressaltando a importância de não estabelecer sob recém-formados expectativas
utópicas o que pode acontecer mesmo em outros continentes, como o da pesquisa
em questão que foi desenvolvida em Sydney, Austrália.
Já na pesquisa de Vilela; Souza (2010) os principais percalços para os recémegressos em seu primeiro emprego revelaram-se a falta de aceitabilidade dos
demais profissionais, problemas com a comunicação na equipe de saúde, estarem
não familiarizados com o serviço conjunto, equipe de trabalho não atualizada, o que
dificulta a atuação, defasagem financeira e organizacional, não atuação prévia na
área, receio ao executar técnicas, alterações na rotina da equipe de saúde, ser
jovem para atuar em um meio com indivíduos mais experientes e o próprio fato de
ser novato. A principal dificuldade, porém foi a gestão e a tarefa de liderar a equipe,
pois embora uma função inerente ao enfermeiro, não é exercitada de modo
adequado na graduação.
Participantes da pesquisa de Hezaveh; Rafii; Seyedfatemi (2014) referiram
que suas fragilidades foram expostas a sua frente, sendo estas a falta de aptidão e
prática na execução de procedimentos principalmente na punção venosa ao
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encontrar o vaso a ser puncionado, gotejamento e cuidados perioperatórios. As
práticas de enfermagem avançada também foram dificuldades apresentadas pelos
enfermeiros

entrevistados

procedimento

de

como

ressuscitação

os

cuidados

com

cardiopulmonar

ostomias

(RCP).

A

na

traqueia,

dificuldade

na

comunicação com a equipe e clientes foi frequentemente citada pelos participantes
da entrevista, problemas ao gerenciar a equipe e setor, demonstrando assim
dificuldades comuns aos trabalhadores da área até na capital do Irã.
O fato de os enfermeiros recém-graduados não possuírem conhecimento
referente aos princípios organizativos do SUS interferiu diretamente na atuação
profissional

do

primeiro

emprego,

principalmente

na

atenção

primária.

A

inexperiência prática muitas vezes pode ser notada pelos profissionais ja atuantes
da instituição como um fator de descrédito aos enfermeiros novatos, e, ao buscarem
auxílio

com

colegas

mais

experientes,

relatam

humilhações

e

situações

embaraçosas de exposição, que geraram situações de extremo desconforto (SILVA
et al., 2010).
Além das dificuldades nos procedimentos técnicos, pesquisa de Souza;
Paiano (2011), enfermeiros entrevistados revelaram problemas em liderar TE e AE.
Reforçaram que os estágios práticos durante a graduação foram insuficientes para
sua formação integral enquanto enfermeiros, pois muitas vezes o enfoque é
fragmentado e assistencial durante os estágios curriculares supervisionados.
A promoção da harmonia no ambiente de trabalho foi uma dificuldade também
expressa, o que pode ser resultante das falhas na comunicação. A gestão de
indivíduos foi a principal dificuldade encontrada na pesquisa, o que pode ser
interceptado se durante a graduação os indivíduos forem preparados para tal
situação de gestão prática de equipe, o que potencialmente melhora as habilidades
na relação interpessoal (SILVA et al., 2010).
A pressão por parte dos gestores da instituição hospitalar foi um fator também
citado por recém-egressos no mercado de trabalho da enfermagem, onde no
primeiro emprego, devido a falta de experiência experimentam alta supervisão por
parte de colegas de trabalho, que observam procedimentos e condutas realizadas
pelo novato, principalmente no pós-procedimento de punção de AVP, onde a
supervisão visa identificar se o sítio escolhido para inserção do cateter escolhido foi
adequado, bem como se sua fixação está correta, o que pode comprometer a
REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2020.

racionalização do tempo de trabalho, devendo a gerência administrar o tempo para
supervisionar os indivíduos no seu primeiro emprego (MARTELETO et al., 2010).
Os fatores dificultadores para a prática profissional dos enfermeiros em seu
primeiro emprego encontrados nas buscas foram compilados pela autora em um
quadro, organizado em ordem decrescente de citações nos arquivos encontrados:
Quadro 1: Frequência de citação dos fatores dificultadores da prática de enfermagem para recémformados
FATOR
FREQUÊNCIA EM NÚMERO
Dificuldades na liderança, gestão e comunicação
15
com a equipe
Falta de prática e dificuldades na execução de
13
procedimentos
Dificuldades na rotina,
administração e
6
organização
Falta de conhecimento teórico
5
Novato jovem em equipe mais experiente
5
Medo do julgamento da equipe
4
Pressão autoimposta devido a complexidade da
4
profissão
Elevada carga de trabalho
3
Sensação
de
estar
sendo
vigiado
3
constantemente e pressão imposta pelos colega
de profissão
Ausência de especialização
2
Receio em tomar decisões e opinar frente à
2
equipe de saúde
Dificuldade na comunicação com o paciente
1
Graduação traumática
1
Fonte: A autora

Mediante as dificuldades apresentadas por recém-formados, destacou-se a
importância de uma revisão na metodologia de ensino e aprendizado

de

enfermeiros, na qual a formação deve treinar enfermeiros completos e capazes de
desenvolver suas ações que são complexas. As estratégias educativas já no
ambiente de trabalho foram citadas como fundamentais principalmente no processo
de atualização e aperfeiçoamento dos profissionais recém-chegados (OLIVEIRA,
2017).
Souza et al., (2014) observaram em sua pesquisa de campo que o que
aprendem os graduando durante a faculdade de enfermagem difere da prática
profissional, sendo unânime o descontentamento com os conhecimentos adquiridos
durante a graduação, o que reforça novamente a importância da articulação dos
saberes com a parte gerencial e prática.
Praticar a liderança encontra-se no modo de trabalho do enfermeiro, sendo
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uma habilidade que pode sim ser desenvolvida e lapidada em indivíduos com menor
facilidade comunicativa, deste modo, o sucesso como no mercado de trabalho
dependerá também do método de ensino e como os graduandos serão preparados
para esta função em seu primeiro emprego e nos que sucederem (NEUMAN et al.,
2009).
A educação dos profissionais deve ser uma prioridade para o gestor a fim de
propiciar um ambiente receptivo e caloroso ao recém-egresso enfermeiro, o
desenvolvimento de estratégias para comunicação devem ser incorporados pelos
graduandos ainda na faculdade, os estágios curriculares devem articular de modo
adequado a função assistencial e a administrativa do enfermeiro. A liderança,
administração, comunicação e conhecimento técnico-prático são inerentes a função
do enfermeiro, portanto são aspectos que devem ser lapidados durante a graduação
e no ambiente de trabalho (VILELA; SOUZA, 2010).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível observar que a dificuldade mais citada nas pesquisas foi
referente a liderança e gestão de pessoas da equipe de saúde, onde os recémformados apresentaram dificuldades em delegar funções e na comunicação com
demais profissionais de saúde. A falta de prática e dificuldades na execução de
procedimentos foi a segunda maior dificuldade observada, os problemas
relacionados a aspectos administrativos a terceira seguida de conhecimento
insuficiente e idade jovem em meio a profissionais experientes.
Observaram-se também como relevantes o receio de julgamento alheio e a
sensação de extrema responsabilidade devido a complexidade da função do
enfermeiro em sua atuação, seguido da carga elevada de trabalho e sensação de
perseguição e vigilância por parte dos colegas de trabalho. Foram citados em menor
quantidade a ausência de especialização e receio de tomar decisões frente a equipe
de saúde como fatores que dificultaram a prática no primeiro emprego, sendo os
menos observados a dificuldade em se comunicar com o paciente e experiência
traumática durante a graduação.
Salienta-se a importância de mais produções referentes a este tema bem
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como estratégias com iniciativa universitária e institucional para minimizar os
impactos das dificuldades dos recém-egressos no mercado de trabalho, a fim de
garantir uma assistência completa, segura e humanizada aos pacientes que serão
atendidos pelos profissionais novatos.
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APÊNDICE
Figura 1: Proposta de panfleto para auxílio a enfermeiros recém-formados
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