
Opinião pública

Enfermagem em construção 
de imagem e identidade
Levantamento do COREN-SP verifi ca que o atendimento das equipes de Enfermagem, no 
geral, é bem avaliado, mas a confi ança nos profi ssionais é mediana

Com o grande espetáculo pro-

movido por diversos meios de 

comunicação com notícias en-

volvendo possíveis erros de profissionais 

de Enfermagem, O COREN-SP realizou 

um levantamento online sobre a percep-

ção da opinião pública com relação à 

Enfermagem no Brasil. 

Um questionário disponível na internet 

foi respondido voluntariamente por 5.353 

pessoas durante o primeiro trimestre des-

te ano. A amostragem contou com pro-

fissionais de Enfermagem, trabalhadores 

de outras profissões na Saúde e cidadãos 

sem vínculo direto com a área.

No geral, o atendimento de Enfermagem 

recebido até hoje por estas pessoas foi 

considerado como satisfatório: 67,84% 

afirmaram que a atenção foi entre boa e 

excelente (27,01% classificaram o aten-

dimento como regular e 5,15%, como 

ruim). Já a confiança nos profissionais 

de Enfermagem é predominantemente 

mediana (49,28% das respostas), com 

24,36% declarando grande confiança e 

17,17% afirmando que confiam pouco 

nos profissionais de Enfermagem.

Foi feita uma pergunta com resposta 

aberta sobre qual era, na opinião do en-

trevistado, a função do profissional de 

Enfermagem. As respostas mais comuns 

entre pessoas sem vínculo com a área da 

saúde incluíram comumente temas li-

gados à vocação, à doação pessoal e ao 

amor ao próximo, além de entender o 

profissional de Enfermagem como uma 

figura subordinada e voltada ao auxílio 

do trabalho do médico.

Também chama a atenção que embora 

64,32%  dos entrevistados tenham de-

clarado possuir plano ou seguro saúde, 

pouco mais da metade dos entrevistados 

(50,19%) afirmaram que em caso de 

necessidade, procuram preferencial-

mente um hospital particular (39,85% 

procuram instituições públicas e 9,96% 

julgam ser indiferente).

Como estamos
O levantamento coletou dados de 4.187 

profissionais de Enfermagem de todos 

os quadros. As mulheres são 81,37% 

dos participantes (18,63% de homens) 

e 81,18% estão na idade entre 26 e 50 

anos. Enquanto 40,1% têm renda fami-

liar mensal de R$ 1.351 a R$ 3.000 e 

outros 34,46% juntam em seus venci-

mentos familiares entre R$ 3.001 e R$ 

6.000, 11,41% afirmaram viver com até 

R$1.350/mês.

Quando se fala do atendimento recebido 

e da confiança nos profissionais de Enfer-
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magem, os percentuais são bastante parecidos com os apresen-

tados por pessoas que não conhecem a finalidade do trabalho 

de enfermeiros, técnicos e auxiliares: 68,72% afirmaram ter 

recebido atenção de boa a excelente, 26,68% declararam que 

foram atendidos de forma regular e 4,6% declararam que fo-

ram mal atendidos.

A confiança no profissional entre os próprios profissionais é me-

diana para 51,16% das pessoas que responderam o questionário, 

enquanto 24,29% disseram ter grande confiança e 16,6% têm 

pouca confiança nos colegas de trabalho.

Quem faz o noticiário
Com um outro questionário voltado 

exclusivamente para jornalistas, foi ve-

rificado que os profissionais que pro-

duzem notícias e ensinam a profissão 

jornalística têm pouco conhecimento 

sobre as profissões na área da Enfer-

magem. Em uma pergunta disserta-

tiva, apenas pouco menos de 1/3 dos 

participantes (31,82%) descreveram as 

funções de enfermeiros, técnicos e au-

xiliares  com o cuidado. Por outro lado, 

36,36% acreditam que o trabalho da 

Enfermagem é subordinado e auxiliar ao do médico e 31,82% 

deram respostas que misturavam o cuidado com a subordina-

ção ao médico.

A percepção se reflete nas fontes de informações que os jorna-

listas declararam procurar quando estão produzindo uma no-

tícia envolvendo erros em instituições de saúde: 36,37% dão 

preferência ao Conselho Regional ou Federal de Medicina. As 

outras fontes citadas no questionário foram Familiares das ví-

timas (13,64%), entidades sindicais e de classe (9,09%), Con-

selho Regional de Enfermagem (4,54%) e outros conselhos da 

área da saúde (4,54%). Uma parcela de 31,82% disseram que 

procuram todas estas fontes e outras quando julgam necessário 

para melhor esclarecer a informação.

Por outro lado, todos os jornalistas participantes declararam 

confiança entre média e total nos profissionais de Enfermagem 

(40,91% média, 50% grande e 9,09 de confiança total). Tam-

bém é curioso o fato de 81,82% dos jornalistas entrevistados 

afirmarem que procuram preferencialmente hospital privado.

Novas estratégias de comunicação
A Gestão 2012-2014 do COREN-SP reestruturou todo o seu tra-

balho no ano passado para reverter a imagem equivocada que há 

no público leigo sobre a área da Enfermagem. Foram estabele-

cidos canais próprios de comunicação. O relacionamento com a 

imprensa está em fase de remodelamento para aproximar o Con-

selho dos formadores de opinião.

Além do trabalho de esclarecimento prévio, várias crises com po-

tencial de afetar a imagem da profissão 

foram gerenciadas para esclarecer aos 

repórteres que, embora a opinião pública 

seja sedenta por culpados imediatos, nos 

casos de possíveis erros de profissionais 

de Enfermagem as falhas podem ser pro-

cessuais, o que só se pode afirmar após o 

término de processos éticos, com ampla 

defesa e contraditório dos profissionais 

citados.  

Além disso, o Conselho se fez ouvir em 

entrevistas do presidente Mauro Antonio 

Pires Dias da Silva, da vice, Fabíola de Campos Braga Matto-

zinho, dos secretários Donato José de Medeiros e Marcus Vini-

cius de Lima Oliveira e da conselheira Natalia Custódio Almeida 

Akamine. Ouviram o Conselho: rádios CBN Campinas e Jovem 

Pan, além das TVs Uol, TV Jovem Pan, Record-SP, Globo, Ga-

zeta, Cultura, Vanguarda Paulista, Novo Tempo e Jornal Estadão.

Durante a Semana da Enfermagem 2013, o Conselho também 

divulgou uma ampla campanha publicitária para valorização da 

imagem da profissão perante o público do estado de São Paulo, 

com o tema “Profissional de Enfermagem, ao seu lado quando 

você mais precisa”. 

O trabalho de Comunicação Social do COREN-SP se pauta  pelo 

zelo do “bom conceito da profissão e dos que a exerçam”, con-

forme descreve o artigo 15 da lei nº 5.905/73, que dispõe sobre a 

criação dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
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