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ALÉM DO HORIZONTE: 
A ENFERMAGEM NAS ÁGUAS
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE “EMBARCARAM” EM UM INUSITADO CAMPO DE TRABALHO

offshore e aquaviários

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

 d
e 

G
us

ta
vo

 M
ar

qu
es



| 15

Quando se fala em enfermagem, 
a imagem mais comum é a da-
quele profissional que trabalha 
nos hospitais, diretamente na 
assistência. Entretanto a área é 

bem mais ampla e  muitos profissionais opta-
ram pelo trabalho longe de qualquer unidade de 
saúde, hospital ou empresa.

São enfermeiros e técnicos de enfermagem 
que atuam em uma área inusitada: nas águas. 
No Brasil, atualmente mais de 1,1 mil profis-
sionais trocaram a carreira tradicional para atuar 
nas áreas offshore e aquaviária. Com a Resolu-
ção 389, de 18 de outubro de 2011, o Conselho 
Federal de Enfermagem, reconheceu a “Enfer-
magem Offshore e Aquaviária” como a 44ª es-
pecialidade na área. Embora tenham sido englo-
badas em uma única especialidade na Resolução 
do COFEN, as duas áreas apresentam muitas 
diferenças.

A enfermagem offshore consiste na presta-
ção da assistência desenvolvida na área de ex-
ploração e produção de petróleo e gás natural 
em alto mar. Logo, suas ações são voltadas para 
os trabalhadores a bordo de plataformas, navios 
e unidades petrolíferas com foco na assistência 
e promoção da saúde ocupacional dos traba-
lhadores. Cabe ao profissional de enfermagem, 
neste caso, executar e avaliar programas de pre-
venções de acidentes de trabalho, bem como 
prestar assistência de emergência e urgência em 
situações de sinistro. O profissional que atua 
nessa área trabalha, principalmente, embarca-
do, mas aquele que exerce suas atividades em 
terra (onshore); nos setores administrativos, de 
supervisão, de recursos humanos e que estejam 
envolvidos diretamente nas operações offshore 
também são considerados profissionais de en-
fermagem offshore . 

Segundo o  presidente  da Associação Bra-
sileira de Enfermagem Offshore – ABENOF, 
Gustavo Marques, esse é um mercado de traba-
lho que tende a crescer por conta da expansão 
do setor offshore ligada à exploração do pré-sal. 

“Atualmente o Brasil é o país do mundo com o maior número 
de plataformas na área offshore, pois um terço de todas as plata-
formas do mundo estão operando aqui. Todas as operadoras pe-
trolíferas anunciaram em seus planos de investimentos a aqui-
sição de mais embarcações. Só a Petrobras pretende triplicar o 
número de plataformas até 2020, então teremos uma demanda 
enorme de oportunidade de trabalho na área offshore para os 
profissionais de enfermagem”, destaca. 

Hoje, no país, a indústria offshore emprega 1.040 profis-
sionais de enfermagem, sendo 63,5% em plataformas, navios 
petrolíferos, navios rebocadores e outras unidades offshore e 
26,5%  em bases de apoio. Do total de profissionais, 59% são 
enfermeiros e 41% são técnicos de enfermagem. A estimativa é 
que o número de postos de trabalho dobre até 2020.

Foto: Arquivo pessoal de Gustavo Marques

Foto: Arquivo pessoal de Gustavo Marques
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O ramo aquaviário engloba os profissionais 
de enfermagem que atuam nas mais diversas 
embarcações. Os aquaviários estão divididos em 
três grupos: marítimo, que atuam diretamente 
nas embarcações do tráfego marítimo, tanto de 
cabotagem quanto de longo curso (interconti-
nental); fluvial, que trabalham no tráfego dos 
rios; pescadores, que exercem suas atividades 
em embarcações pesqueiras. 

No caso dos aquaviários, não existe um nú-
mero preciso dos profissionais que atuam nessa 
área. Entretanto, o presidente do Sindicato Na-
cional dos Enfermeiros da Marinha Mercante 
– SNEMM, Luiz Alves Netto, estima que são 
cerca de 140, sendo 95% de técnicos em enfer-
magem e 5% de enfermeiros. 

A principal função do profissional de en-
fermagem aquaviária é garantir as mínimas 
condições de socorro com agilidade e eficiên-
cia até que a embarcação chegue a um porto de 
recurso. Suas atribuições abrangem ainda todas 
as atividades voltadas para a promoção da saúde 
do homem do mar. 

Formação
Ainda não existe uma especialização para formar o enfermei-

ro e o técnico de enfermagem offshore. Porém, a coordenação 
cientifica da ABENOF está desenvolvendo a estrutura curricular 
e a ementa para criação do curso de especialização nessa área. “Al-
gumas instituições de ensino já nos procuraram com o interesse 
de ministrar o curso. No início do primeiro semestre de 2013 já 
estaremos com a pós-graduação e o pós-técnico em enfermagem 
offshore em pleno funcionamento”, afirma Gustavo. 

Mesmo sem existir ainda uma formação específica na área, o 
profissional de enfermagem precisa ter uma base assistencial só-
lida. A demanda do setor offshore é por enfermeiros e técnicos 
em enfermagem com experiência  em urgência e emergência, 
alta complexidade, ou ainda com formação em enfermagem do 
trabalho ou aquaviária.  

Muitos profissionais de enfermagem que exercem as suas 
funções em navios e plataformas possuem apenas formação 
marítima e experiência em alta complexidade e/ou emergência. 
Algumas empresas exigem pós-graduação em enfermagem do 
trabalho, uma vez que muitas das atividades exercidas no setor 
offshore são laborais; outras, porém, dão prioridade à contra-
tação de enfermeiros e técnicos em enfermagem com um perfil 
mais assistencial para atuação em situações de emergência.

Fluência em inglês (ou pelo menos o conhecimento inter-
mediário desse idioma) é requisito fundamental para atuar na 
área, seja pelo fato de que muitos termos técnicos são nesta 
língua, ou pela presença constante de muitos trabalhadores es-
trangeiros no setor. “Também é importante ter uma persona-
lidade bastante sociável e amigável,  pois o trabalho offshore 
tem como uma de suas características o confinamento”, com-
plementa Gustavo.

Através do chamado Curso Básico de Segurança de Plata-
forma - CBSP, os profissionais são treinados em “salvatagem”, 
termo que designa o conjunto de equipamentos e as medidas de 
resgate e manutenção da vida no pós-desastre em alto mar.  Esse 
curso é obrigatório para todos que trabalham embarcados, pois 
capacita para o exercício das atividades com o nível de seguran-
ça recomendado pelas leis nacionais e internacionais. 

Outro curso destinado aos profissionais offshore é o Trei-
namento para Escape de Aeronave Submersa, mais conhecido 
como HUET (abreviação do nome em inglês Helicopter Un-
derwater Escape Training). Esse treinamento não é obrigatório 
no Brasil, porém algumas empresas o colocam como requisito 
para a contratação.

offshore e aquaviários

Navio de cruzeiro. (Foto: Arquivo pessoal de Gustavo Marques)
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Já, para ser profissional de Enfermagem Aquaviário, a le-
gislação define a obrigatoriedade de certificação pela Marinha 
do Brasil, pelo Curso de Formação de Aquaviário – CFAQII.  
O curso abrange, entre outros conteúdos, sobrevivência em 
ambiente aquático, anatomia e nomenclatura básica da embar-
cação, marinharia e combate a incêndio. “O profissional de en-
fermagem aquaviária também é um tripulante e faz parte das 
fainas integradas de abandono, colisão e incêndio, participando 
das manobras de atracação nos casos em que por qualquer mo-
tivo o número de tripulantes tenha sido reduzido”, explica Luiz.

Os formados por esse curso são habilitados em diversas ca-
tegorias, sendo que os profissionais de enfermagem serão da 
categoria ENF. A conclusão do Curso de Formação de Aquavi-
ário possibilita o ingresso na Marinha Mercante como tripulan-
te especializado para embarcações mercantes, tais como reboca-
dores, dragas de grande porte, embarcações de apoio marítimo e 
embarcações de turismo, entre outras.  

O Programa do Ensino Profissional Marítimo – PRE-
POM(2012) descreve a grade curricular do CFAQ-II e a Nor-
ma da Autoridade Marítima – NORMAM-1 e suas atribuições. 
O curso de aquaviário somente é exigido para plataformas pe-
trolíferas somente quando essas estão em deslocamento em 
uma viagem de duração maior que 12 horas ou quando estão 
sendo rebocadas em viagem, ou seja, em movimento. 

Escala de trabalho
Os profissionais de enfermagem offshore 

exercem normalmente turno de 12 horas diárias 
de trabalho, porém em dois distintos tipos de re-
gime de revezamento de embarque: escala 14 X 
14 (14 dias  embarcado e 14 dias de folga) e escala 
14 X 21 (14 dias embarcado e 21 dias de folga).  

Na enfermagem aquaviária, pela caracterís-
tica do tipo de atividade e embarcação, o pro-
fissional pode permanecer mais dias embarca-
do, como acontece no caso de navios de longas 
viagens.

Remuneração
No setor offshore, a remuneração dos en-

fermeiros pode variar de R$ 4,5 mil a R$ 10mil. 
Já os técnicos de enfermagem têm ganhos entre 
R$ 3,5 mil e R$ 6 mil.

Para os aquaviários, a média salarial está en-
tre R$ 5 mil e R$ 6 mil e esse valor pode ser 
até 50% maior se o profissional de enfermagem 
falar inglês fluentemente. A remuneração tam-
bém pode ser maior conforme a bandeira da 
embarcação.

Gustavo Marques, profissional de Enfermagem Offshore (Foto: Arquivo pessoal) Profissional de Enfermagem Aquaviária (Foto: Arquivo pessoal de Gustavo Marques)
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Legislação
Mesmo que as enfermagens aquaviária e 

offshore tenham algumas características em co-
mum, as diferenças entre as duas áreas são muitas. 
Diversas atividades atribuídas e desenvolvidas pelo 
profissional de enfermagem aquaviária não são de 
igual modo executadas pelo profissional de enfer-
magem offshore e vice-versa. “Cada uma tem a sua 
especificidade, tanto no campo técnico-científico 
quanto na área jurídica”, explica Gustavo.

A enfermagem aquaviária resulta de nor-
ma legal emanada da autoridade da Marinha do 
Brasil e a sua formação está a cargo dessa insti-
tuição, com competência originária e exclusiva, 
pelo Programa de Ensino Profissional Marítimo 
– PREPOM. Já a enfermagem offshore teve sua 
origem com os profissionais de enfermagem do 
trabalho, emergência e atenção básica a bordo 
das plataformas petrolíferas.

O fundamento legal da qualificação dos 
profissionais de enfermagem aquaviária são a 
Lei número 9.537,  de 11 de dezembro de 1997, 
que dispõe sobre a segurança do tráfego aquavi-
ário em águas sob jurisdição nacional, e a Nor-
ma da Autoridade Marítima 13, do Ministério 
da Marinha, aprovada pela Portaria número 111/
DPC, de 16 de dezembro de 2003. Tal norma, 
contudo, não disciplina o enquadramento dos 
profissionais de enfermagem offshore. Além 
disso, os profissionais de enfermagem aquavi-
ária estão direta e hierarquicamente subordina-
dos às normas emanadas da Autoridade Naval 
inclusive são obrigados a trajar uniformes pró-
prios da Marinha Mercante, o que não ocorre 
com os profissionais de enfermagem offshore. 

Os profissionais de enfermagem aquaviá-
ria também estão sujeitos aos Tratados e Con-
venções Internacionais ratificadas pelo Brasil e 
que regulam a atividade aquaviária mundial. Já 
os profissionais de enfermagem offshore são 
regidos pelas normas que regulam a atividade 
petrolífera, em geral determinada pela Agência 
Nacional de Petróleo - ANP -  e pela Consoli-
dação das Leis do Trabalho - CLT.

offshore e aquaviários

Pelo mundo, a bordo de um navio de cruzeiro
Formada pela Universidade Estadual de Campinas, a enfer-

meira Ângela Carolina Brandão de Souza Giusti esteve por cin-
co anos a bordo de grandes navios de cruzeiro. A oportunidade 
surgiu por acaso. “Na verdade, quando mandei currículo não 
sabia que era para essa área. Um dia recebi um e-mail para uma 
entrevista. Foi na entrevista que me falaram sobre os navios e a 
vida a bordo. Nesse dia também assisti a uma palestra sobre a 
realidade do trabalho em cruzeiros”, conta. 

O processo de seleção é bastante rigoroso para o profissional 
atuar na área. Ângela teve que passar por uma entrevista em espa-
nhol e outra em inglês a empresa também aplicou uma prova de 
enfermagem em nível avançado. “Foi necessário, ainda, entregar 
diploma, referências de trabalho e muitos outros documentos.  
Há um departamento que liga para cada uma das referências e 
também para a faculdade para checar a legalidade do diploma, in-
cluindo o próprio registro do MEC”, explica. Além disso, é exi-
gido experiência na área de urgência e emergência de no mínimo 
três anos, o curso obrigatório da Marinha do Brasil e os cursos 
Advanced Cardiac Life Support e Basic Life Support.

Aprovada, a enfermeira trabalhou por um ano em uma com-
panhia espanhola e, na sequência, recebeu proposta de trabalho 
para atuar em uma empresa americana. “Há carência de enfermei-
ros brasileiros bilíngues e com os pré-requisitos necessários para 
atuar nessa área. Desde que comecei, já indiquei algumas pessoas 
com o perfil exigido e hoje conheço pelo menos seis enfermeiras 
brasileiras que trabalham em navios”, complementa.

Nos navios, a equipe de saúde é formada apenas por médi-
cos e enfermeiros, mas algumas embarcações contam também 
com um auxiliar administrativo do hospital. O número de pro-
fissionais de saúde varia de acordo com a empresa e o tamanho 
da embarcação. 

O treinamento dos profissionais a bordo é intenso e constan-
te. Segundo a enfermeira, a empresa é muito organizada e exis-
te conduta para cada caso. Os profissionais são treinados sema-
nalmente para lidar com emergências, assim, quando esses casos 
ocorrem, é possível fazer sempre o melhor. Há um treinamento 
intenso sobre emergências médicas em geral, emergências em es-
paços confinados, incêndios, afogamentos e quedas. “Já passei por 
várias emergências, pois, ao contrário do que todo mundo pensa, 
o trabalho no hospital de um navio não é entregar antiemético.  
Trabalhei como chefe de enfermagem do maior navio do mundo e 
eram quase 8 mil pessoas a bordo, é uma cidadezinha. Já tivemos 
cruzeiros de sete dias em que a UTI não ficou vazia um só dia”.
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Além do atendimento de urgência e 
emergência , o enfermeiro é responsável por 
todo o hospital de bordo, desenvolvendo 
atividades que incluem cuidar do estoque e 
reposição da farmácia e checagem da valida-
de de medicações. Também é de sua respon-
sabilidade o controle diário da checagem de 
materiais, tais como carrinho de urgência, 
aspiradores, desfibriladores, máquina de ele-
trocardiograma, máquinas do laboratório, 
entre outros. Além de prestar assistência de 
enfermagem em casos de fraturas, curativos, 
urgências e emergências, cuidado ao paciente 
crítico, assistência ao adulto e ao idoso, assis-
tência em pediatria, oncologia. “Na verdade, 
temos a bordo uma minicidade, portanto te-
mos que estar preparados para receber qual-
quer tipo de paciente, seja gestante, criança, 
idoso e até casos graves como, por exemplo, 
uma parada cardiorrespiratória”. 

O enfermeiro também tem como fun-
ção o controle de vigilância epidemiológica 
e o controle dos casos de suspeito de viro-
ses com notificação imediata, seguindo os 
protocolos de bordo (USPH- United States 
Public Health) que orientam quanto ao tra-
tamento e ao isolamento, se necessário. “O 
hospital possui em média oito leitos para 
observação, sala de urgência e a UTI. Além 
disso, há farmácia, raio-x e laboratório sob 
nossa responsabilidade. Temos muitas coisas 
a fazer e o aprendizado é grande”. 

Nas embarcações, o hospital é bastante 
completo e está apto para atender casos de 
infarto agudo do miocárdio, edema agudo de 
pulmão, emergências e urgências hiperten-
sivas, convulsões, hipoglicemias, entre ou-
tros. Por outro lado, quando há necessidade 
de um centro cirúrgico ou de um centro de 
hemodinâmica, deve-se decidir por uma eva-
cuação de lancha ou helicóptero para o porto 
mais próximo. “Nessas ocorrências, temos 
que entrar em contato com o agente local 
para ter certeza que este porto terá condi-

ções de atender o caso, pois algumas cidades no Caribe, por exemplo, 
não possuem infraestrutura para determinados casos”.

O aprendizado é grande no campo profissional. “Tive a sorte de 
trabalhar com equipes de qualidade e aprender muito. A companhia 
investe em treinamentos, atualizações e simulados de emergências. 
Além disso, os equipamentos disponíveis a bordo são os melhores do 
mercado”, complementa.

A boa remuneração é outro ponto positivo do setor. “Além do 
salário, no período em que estamos embarcados não há contas de 
água, luz, gasolina e comida para pagar, então é possível economizar”. 

Segundo Ângela, outra vantagem do trabalho que merece des-
taque é a oportunidade de conhecer vários lugares sem gastar nada. 
“Pude conhecer o Coliseu, a Torre de Pisa, Santorini, as Ruínas da 
Turquia em Éphesus e também Bahamas, Chile, Marrocos, Finlândia, 
Dinamarca, Suécia, Alemanha, Rússia, Portugal, Espanha, Grécia e 
Croácia. Também é importante ressaltar que nos navios encontramos 
pessoas de inúmeras nacionalidades, o que nos faz aprender demais 
sobre outras culturas e ver o mundo de uma forma diferente”.

Como nem tudo são flores, a enfermeira coloca a distância dos 
amigos e familiares, a solidão “que no início é quase inevitável”,  a 
falta de feriados e finais de semana e a saudade da comida brasileira 
como as principais desvantagens da área.

“Nestes cinco anos em navios, acredito que pude mostrar a cara 
da enfermagem brasileira, a competência e o potencial que temos. 
Por isso, me orgulho muito de ter feito parte, entre outros, dos dois 
maiores navios do mundo: o Oasis of The Seas e o Allure of The Seas. 
No primeiro, como enfermeira; no segundo, recebendo o convite e 
o voto de confiança para montar, organizar e gerenciar a instalação 
e inauguração do hospital a bordo, como chefe de enfermagem. É a 
enfermagem brasileira sempre vencendo os obstáculos”, finaliza.

Enfermeira Ângela Carolina Brandão de Souza Giusti. (Foto: Arquivo pessoal)


