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Introdução: O cuidado humano exige muito mais que técnica e tecnologia, 

necessitando de escuta, sensibilidade e zelo. Tal aspecto tem provocado discussões, o 

que tem produzido reflexões e propostas de mudança nas políticas de formação em 

saúde, pressionando para transformações consonantes com as necessidades de saúde da 

população. Essas mudanças decorrem de elementos, tais como: as novas modalidades de 

organização do mundo do trabalho em saúde e das exigências no perfil de novos 

profissionais voltados para a integralidade, transdiciplinaridade, de forma a impactar 

efetivamente nos indicadores de saúde. Objetivos: Frente a essa temática, o presente 

trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura com intuito de identificar, 

nas publicações cientificas, aspectos relacionados ao enfermeiro no mercado de 

trabalho, sua inserção, competências e habilidades. Métodos: Trata-se de uma revisão 

integrativo da literatura onde foram realizadas buscas de artigos nas bases de dados 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na íntegra, idioma português é 

período compreendido entre 2015 e 2019. Resultados e Discussão: Foram encontrados 

15 artigos, destes, somente 8 foram selecionados para a elaboração deste estudo. Com 

base na análise dos artigos, as maiores facilidades para a inserção dos egressos no 

mercado de trabalho foram: a formação acadêmica no curso de graduação; o 

reconhecimento que a universidade possui no mercado de trabalho; o conhecimento 

adquirido e a busca por aprimoramento profissional; além da postura e do bom 

desempenho em processos seletivos. As maiores dificuldades para inserção no mercado 

de trabalho foram: exigência de pós-graduação e ou especialização na área, falta de 

experiência como recém-formado e dificuldades no processo seletivo. Conclusão: 

Esses aspectos representam resultados importantes, uma vez que estimulam os 

enfermeiros recém-graduados a refletir a respeito das habilidades e competências que 

necessitam desenvolver ou aprimorar.  
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