
Você sabe quais as áreas de atuação do 

Enfermeiro?

Atenção Primária à Saúde

•Atua na Promoção da saúde e Prevenção de 
doenças, por meio de consulta de 

enfermagem, grupos educativos, visita 
domiciliar, reconhecimento do território e 
planejamento do cuidado, entre outros.

Serviço especializado em Saúde 
Mental

•Atua no cuidado, tratamento e reinserção 
social de pessoas com transtorno mental 
grave e persistente. Realiza acolhimento, 
elaboração do plano terapêutico singular, 

grupos/oficinas, entre outros.

Saúde do Trabalhador

•Atua no bem-estar do trabalhador. Contribui 
através de projetos de segurança do 

trabalhador, identificação de problemas, 
ações educativas e administrativas que 

envolvem proteção contra agentes químicos, 
físicos e biológicos, entre outros.

Atenção Pré-Hospitalar

•Envolve todas as ações que ocorrem antes da 
chegada do paciente ao 

ambiente hospitalar e pode influir 
positivamente nas taxas de morbidade e 
mortalidade por trauma ou violências.



Neonatal e pediátrica

Compreende o processo 
saúde-doença do neonato, 
criança e adolescente no 
contexto sócio-familiar.

Urgência e 
Emergência

Atua em situações de 
emergência e urgência de 
diferentes complexidades: 
cardiológicas, obstétricas, 

traumatológicas, entre outros

UTI
Assistência ao paciente 
gravemente enfermo em 

ambiente de alta complexidade 
tecnológica

Obstétrica
Atua na assistência da mulher 
no planejamento reprodutivo, 
pré-natal, parto e pós-parto

Clínica e cirúrgica

Atua nas diferentes áreas de 
internação do adulto e no 

período perioperatório

Oncologia
Assistência à pessoa com 

câncer, na prevenção, 
diagnóstico precoce e 

tratamento.
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Gerontologia
Cuida do processo de envelhecimento 
humano, incluindo os aspectos físicos, 

biológicos, sociais e culturais.

Estomaterapia
Assistência às pessoas com feridas agudas, crônicas e 

complexas, pacientes com estomias, incontinentes 
(urinário e anal), fístulas, catéteres e drenos, nos seus 
aspectos preventivos, terapêuticos e de reabilitação em 

busca da melhoria da qualidade de vida.

Práticas Integrativas e 
Complementares

Atua na complementação de tratamentos 
utilizando recursos terapêuticos baseados em 

conhecimentos tradicionais. Exemplo: 
aromaterapia, dança circular, reiki, 

acupuntura, florais, etc. 

Ensino
Exerce a função de professor e pesquisador, 

preparando e acompanhando futuros 
profissionais de nível técnico e nível 

superior.

Gestão
Atua para identificar e resolver problemas, tomar 

decisões, comunicar-se adequadamente com a 
equipe e coordená-la.  Pode atuar em auditoria, 
ser responsável por setores administrativos de 

serviços de saúde, entre outros.


