


“Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo”

– Albert Einstein.
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1. Introdução

Olá, somos do Nursebook e sabemos que existem muitas dúvidas a respeito das possibilidades de vínculos

trabalhistas para a enfermagem, pensando nisso, criamos esse guia que irá te auxiliar a sanar essas dúvidas e te direcionar

no que é possível fazer para começar a empreender, por exemplo.

A Enfermagem que temos hoje é um mundo repleto de possibilidades e dentre elas, novas opções de não estar no

mercado tradicional de trabalho, como os hospitais e clínicas de saúde, e cabe a você decidir o que fará com todas essas

possibilidades.

“Nessa jornada pela estrada de tijolos amarelos, do enfermeiro

empreendedor até a cidade das esmeraldas da realização

profissional, será necessária uma dose de coragem, mas podemos

garantir que você nunca mais será o mesmo.”
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O Enfermeiro, que tem sua profissão regulamentada pela Lei nº7.498, de 25 de junho de 1986, em 2022 tem um

grande universo de possibilidades para aplicar todo o conhecimento adquirido durante os anos de estudo e as vivências na

profissão. Muito disso se deve aos grandes avanços tecnológicos na área da saúde e da expansão do mercado de trabalho

disponível e não é à toa que cada vez mais segmentos e atividades têm sido regulamentados pelo Conselho Federal de

Enfermagem - COFEN.

Este guia foi construído com o objetivo de auxiliar o profissional enfermeiro em sua jornada de trabalho. De maneira

clara e objetiva, serão abordados os principais vínculos empregatícios e como o marketing pode impulsionar sua carreira,

além de trazer qual é a nova tendência em tecnologia na área da saúde.
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2. Regimes Empregatícios

Há duas modalidades de regime empregatício, PF (pessoa física) e PJ (pessoa jurídica). A PJ é formada por uma ou

mais pessoas físicas, com uma finalidade e/ou propósito específico. O profissional sob este regime não tem vínculo

empregatício com o local para o qual está trabalhando, onde todos os pagamentos referentes ao serviço prestado, podem e

devem ser previamente determinados em um contrato específico.

Vale ressaltar, no entanto, que de acordo com parecer jurídico do COFEN, a contração dos profissionais de

enfermagem no sistema de PJ para o desempenho de atribuições nas instituições e serviços de saúde não é considerada

legal, pois nessa modalidade eles não podem assumir os riscos técnicos e econômicos do empreendimento.

A necessidade de conhecimento dos profissionais sobre as possibilidades de vínculos empregatícios, cresce em igual

proporção em que estes profissionais se apropriam tecnicamente e entram cada vez mais nos mais diversos tipos de

mercado.

Veja a seguir alguns modelos de vínculos empregatícios e analise qual é o mais adequado para você conforme sua

área de atuação.
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Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é um Decreto-Lei instituído em 1943, mas que já sofreu diversas

alterações, e que estabelece as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho. Ainda em 2022, é o

principal instrumento para regulamentar as relações de trabalho e, principalmente, proteger os trabalhadores. Esse é o

vínculo empregatício mais comum e é considerado como tradicional.

Dentre os principais conceitos que a CLT versa, estão:

● Jornada de Trabalho;

● Período de Descanso;

● Registro do Trabalhador;

● Férias;

● Fiscalização;

● Categorias Especiais de Trabalhadores.
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ATENÇÃO: De acordo com o parágrafo 3º do artigo 511: “Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em

consequência de condições de vida singulares.” ou seja, a enfermagem é definida como categoria especial de trabalho pois

se diferencia pela força de um estatuto profissional especial (Alô, enfermagem!).

MEI - Micro Empreendedor Individual

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem não podem ser MEI pois são profissões regulamentadas (esse regime

jurídico não permite o registro de atividades econômicas intelectuais). Mas caso o profissional desenvolva outra atividade

onde apenas seu conhecimento técnico seja requerido, esta modalidade pode ser iniciada através deste link.

Lembrando que para o MEI não é obrigatório o intermédio de um profissional contador.
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Empresa Individual

Esse formato também não é permitido pois profissões regulamentadas, com as dos profissionais de saúde, não

podem ser enquadradas como uma Empresa Individual/Empresário Individual, segundo o Artigo 966 do Código Civil.

Sociedade Limitada Unipessoal

A Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) é o tipo de empresa que dispensa sócios para a sua abertura. Criada em

2019 por meio da Medida Provisória nº 881/2019, atualmente sancionada na Lei nº 13.874/2019, o grande diferencial da

SLU é que ela dispensa a necessidade de declarar Capital Social mínimo.

Escolher o CNAE adequado é essencial para a legalização de uma empresa, juntamente com o regime jurídico e

tributário, um dos códigos de CNAE que podem ser utilizados é: 8650-0/01: atividades de enfermagem.
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Entretanto, a escolha do CNAE e da modalidade de regime jurídico escolhido pode variar conforme porte e

especificidade do serviço de enfermagem a ser prestado. Neste formato de empresa, indica-se o auxílio de um profissional

contador.

Agora que você já sabe quais vínculos empregatícios pode ou não possuir, chegou a hora de entender um pouco

mais sobre alguns conceitos que estão em alta e podem ser a chave que faltava.

Veja abaixo, de forma objetiva o que é Marketing Digital e o que ele pode fazer pela sua carreira.

Tá em alta: Até a Bruxa Má do Oeste já sabe!
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3. Marketing Pessoal

É um conjunto de estratégias e de técnicas com o objetivo de valorizar um indivíduo (você!). Isso faz com que você

ganhe destaque no seu setor de trabalho e seja bem visto pelas pessoas, isto é, faz com que o profissional seja mais

notado pelos colegas de trabalho e chefias e consiga assim atingir seus objetivos.

O marketing pessoal pode ser capaz de auxiliar na construção da imagem do

enfermeiro, desmistificando a imagem de um serviço submisso e dócil.

Pensando especificamente na enfermagem, com o marketing pessoal o enfermeiro consegue demonstrar:
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Além do marketing pessoal, a identidade do profissional pode ser construída e reforçada pelos meios de

comunicação em massa, como por exemplo, através das redes sociais. Porém, para alcançar uma vantagem competitiva, é

necessário planejamento, bem como a utilização de estratégias.
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O Marketing Pessoal não são apenas dicas de autoajuda para chegar ao objetivo final,

mas sim meios de conduta através de um bom planejamento auto administrado e aplicado

no dia a dia para buscar o sucesso profissional. Para ser reconhecido é necessário ser visto

e admirado, e isto demanda empenho e atualização constante.

Uma estratégia de marketing pessoal que pode ser utilizada com grande auxílio das mídias sociais é a da divulgação

de sua própria imagem de forma positiva, conforme as necessidades de seus clientes, da sua rede de relacionamento e de

seu mercado de atuação.  Ainda não ficou claro? Que tal utilizar a ferramenta conhecida como matriz SWOT?
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Em português, pode ser chamado de análise FOFA:

➔ Força

➔ Oportunidades

➔ Fraquezas

➔ Ameaças
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Essa técnica é uma ferramenta de gestão que auxilia na identificação e análise das forças, fraquezas, ameaças e

oportunidades e tem como função avaliar os ambientes interno e externo de uma empresa. Através dela, você pode definir

qual tática para que o seu negócio decole de vez através do seu marketing pessoal.

Para te ajudar:

➔ Análise do ambiente interno → determina suas forças e fraquezas.

➔ Análise do ambiente externo → possibilita a definição das oportunidades e ameaças.
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4. Mídias Sociais

Posicione-se! Através das mídias sociais, como Facebook e Instagram, mostre um pouco do seu trabalho, sua rotina

diária e casos de sucesso. Crie conexão com o seu público através de maneiras singulares de comunicação. Lembrando

que não deve ser só coisas do dia a dia, é importante estar comprometido com o produto que será entregue (prestação de

serviço honesta e adequada), fazer uma boa narrativa para chamar a atenção das pessoas e aumentar as visualizações.

Faça lives e mantenha um contato ativo com seus seguidores, afinal eles podem ser um ótimo termômetro para dizer se

suas estratégias estão ou não sendo eficazes.

Não deixe de criar um perfil em rede social destinada a network, lá você pode encontrar outros profissionais como

você, trocar experiências e quem sabe até fechar negócios!

Conheça seu público e defina sua persona. Saiba quem é o seu público alvo, qual rede social ele mais utiliza e a

forma mais eficaz de se comunicar com ele. Veja abaixo, os melhores dias e horários para se promover nas principais redes

sociais e como a hastag pode fazer seu conteúdo ser entregue a muito mais pessoas:
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5. Por essa, nem o Mágico de Oz esperava: BIG DATA

Parece futurista, mas já é real e a enfermagem nem precisou de varinha para fazer acontecer. Apesar de estar

iniciando, o envolvimento da enfermagem com a ciência de dados é real e a expectativa é de um crescimento exponencial.

O termo BIG DATA pode ser definido como um “campo com um amplo escopo, abrangendo abordagens para

geração, caracterização, gerenciamento, armazenamento, análise, visualização, integração e uso de grandes conjuntos de

dados heterogêneos com relevância para a saúde da população”.

A inteligência artificial utilizada nesta ferramenta pode ajudar muito, pois ela é capaz de trabalhar um volume imenso

de dados, reconhecer padrões e gerar algoritmos que proporcionem uma assistência médica e/ou de enfermagem muito

mais assertiva.

Na atual contextualização do campo da ciência de dados x enfermagem, o primeiro passo é capacitar os

enfermeiros e líderes de enfermagem no uso desses princípios. É importante que o enfermeiro esteja antenado às
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mudanças tecnológicas e as acompanhe, que esteja apto a capturar e manipular os dados disponibilizados de maneira mais

inteligente e eficiente através do Learn Machine.

Entretanto, a importância estratégica do Big Data está na forma como a sua empresa irá trabalhar essas informações

e com isso conseguir diminuir custos, otimizar tempo e proporcionar assistência de qualidade aos pacientes. Veja como

utilizar Big Data pode otimizar a assistência em saúde:
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Integrar a tecnologia juntamente a realidade desses profissionais é algo que certamente não acontecerá de um

momento para o outro, mas é um caminho impossível de querer voltar.

Hoje já é possível realizar cursos de especialização focados em BIG DATA, dada a importância e complexidade do

tema para área da saúde. Se você também se identifica com a área da tecnologia, essa é a dica do nosso guia para um

segmento novo que você pode se aprimorar e fazer a diferença.
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6. Conclusão

A enfermagem utiliza o cuidado como base da profissão que, historicamente, tem sua predominância no mercado de

trabalho como prestador de serviço, entretanto, empreender se tornou uma possibilidade coerente. Mas, para Trotte et.al.

(2021), alunos de graduação em enfermagem apresentam baixa tendência empreendedora, apesar de possuírem o desejo

de realizar atividades consideradas empreendedoras. Nesse contexto, fica claro a necessidade de investimento nas

universidades no desenvolvimento de uma cultura empreendedora na enfermagem. E, pensando nisso, o Nursebook criou o

E-book para enfermeiros empreendedores onde contém a entrevista com a enfermeira Synara Melo, mentora em Gestão e

Marketing para enfermeiros, que ajuda profissionais a realizarem seus empreendimentos.

Outro ponto importante a destacar é que a enfermagem é uma profissão, seja no nível auxiliar, técnico ou superior,

composta por mais de 84% de mulheres, segundo a Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil – 2013
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FIOCRUZ/COFEN, por isso conhecer as leis trabalhistas que versam sobre os direitos no retorno ao trabalho da mãe que

amamenta é algo fundamental porque esse momento, por si só, já pode ser difícil para a mãe, então, para que as

dificuldades deste período sejam superadas tendo em vista que o desmame precoce e/ou ter a introdução alimentar

antecipada não são recomendados e devem ser desaconselhados, indicamos a leitura do artigo Leis trabalhistas e o retorno

ao trabalho da mãe que amamenta: uma entrevista com Olga Carpi, que está no portal PEBMED.

Seja qual for o caminho de escolha, o enfermeiro pode e deve ser protagonista da sua própria carreira se

desenvolvendo e atuando cada vez mais em áreas anteriormente inexploradas, trilhando novos rumos e

mostrando ao mundo que o lugar do enfermeiro é onde ele quiser.
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