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RESUMO 

 
A enfermagem é a arte de cuidar e constitui a metade do trabalho na área da saúde, além disso os enfermeiros 
assumem o papel de gestor e coordenador da equipe e em diversas áreas na saúde, em diferentes pontos 
de Atenção à Saúde. Em 2019, surge a campanha Nursing Now Brasil com metas para fortalecimento da 
enfermagem.  O objetivo desse estudo será compreender os conhecimentos, percepções e perspectivas dos 
enfermeiros sobre a campanha Nursing Now Brasil. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, com 
abordagem qualitativa, usando a metodologia “Bola de Neve”, a ser desenvolvida em uma cidade do Noroeste 
do Paraná. A técnica pode ser chamada também de “Cadeia de Informantes” e compreende uma metodologia 
de amostra não probabilística empregada em estudos sociais onde os indivíduos selecionados inicialmente 
indicam outros participantes que por sua vez sugerem novos sujeitos e assim sucessivamente, até que seja 
alcançado o ponto de saturação. A amostra será constituída por enfermeiros que trabalham na Unidade de 
Pronto Atendimento de Sarandi/PR que serão entrevistados e, posteriormente, as entrevistas serão 
transcritas e analisadas pela análise de conteúdo de Bardin. Os resultados serão apresentados por 
categorias. Espera-se com os resultados do projeto caracterizar os enfermeiros da unidade de pronto 
atendimento, e desvelar os conhecimentos, percepções e perspectivas deles em relação a Campanha Nursing 
Now Brasil, a Campanha Nursing Now Brasil, proporcionando mais informações sobre a expectativas desses 
profissionais da saúde. 
 
 PALAVRAS-CHAVE: Brasil; Enfermagem; Organização Pan-Americana da Saúde. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

    A enfermagem é a arte de cuidar e constitui a maior força de trabalho na área da 
saúde, além disso, os enfermeiros assumem o papel de gestor e coordenador da equipe e 
em diversas áreas na saúde, em diferentes pontos de Atenção à Saúde tanto nos serviços 
públicos quanto nos privados (UNASUS, 2015; CASSIANI; NETO, 2018). 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e Organização Mundial da Saúde 
(OMS), desde 2013, vem discutindo a ampliação do papel do enfermeiro, focando 
principalmente na atuação na Atenção Primária a Saúde (APS), no que tange a gestão e 
assistência dos cuidados ao paciente (OPAS, 2018). 

Embora haja esse reconhecimento do papel do enfermeiro, há algumas limitações 
relacionadas a valorização da equipe de enfermagem, a exemplo, a carga horária 
exaustiva, número insuficiente de profissionais nas unidades de saúde, capacitações e 
formação permanente e ainda avanços na autonomia dos profissionais. 

Nesse contexto, surge a campanha mundial de fortalecimento da enfermagem, 
denominada Nursing Now, que chega ao Brasil em 2019, com as seguintes metas para 
2020: 
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[...] Maior investimento na educação, desenvolvimento profissional, normas, 
regulação e condições de emprego para enfermeiros; Todos os países possuindo 
planos para desenvolver enfermagem e obstetrícia; Maior investimento em todos os 
aspectos da enfermagem e obstetrícia; Mais enfermeiros, melhores treinamentos e 
empregos, com claro progresso na eliminação do déficit global de 9 milhões de 
enfermeiras e parteiras até 2030. Maior e melhor disseminação de práticas eficazes 
e inovadoras em enfermagem; Maior influência para enfermeiras e parteiras na 
política de saúde global e nacional, como parte de esforços mais amplos para 
garantir que as forças de trabalho da saúde estejam mais envolvidas na tomada de 
decisões [...] (COFEN, 2019, p.1). 
 

A temática foi escolhida por apresentar relevância e avanços na área de enfermagem 
e de saúde como um todo, pois a campanha Nursing Now Brasil é recente e apresenta 
metas significativas para a profissão, apontando para o futuro mudanças de suma 
importância para os profissionais de enfermagem e principalmente para a população que 
necessita dos cuidados e assistência desses profissionais. 

Diante dessas metas, o objetivo desse estudo será compreender os conhecimentos, 
percepções e perspectivas dos enfermeiros sobre a campanha Nursing Now Brasil. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, com abordagem qualitativa, 
usando a metodologia “Bola de Neve”, a ser desenvolvida em uma cidade do Noroeste do 
Paraná. 

A pesquisa qualitativa permite o estudo de momentos privilegiados e particulares, 
dos quais emergem o sentido de um fenômeno social, permite considerar os diferentes 
aspectos de um fato particular e relacioná-lo ao contexto geral, além da capacidade de 
formular proposições ligadas à ação e à prática (MINAYO, 2012).  

A técnica de “Bola de Neve” ou “Cadeia de Informantes” é uma metodologia de 
amostra não probabilística empregada em estudos sociais onde os indivíduos selecionados 
inicialmente indicam outros participantes que por sua vez sugerem novos sujeitos e assim 
sucessivamente, até que seja alcançado o ponto de saturação. Este ponto é atingido 
quando os recém-entrevistados passam a reproduzir os mesmos conteúdos já obtidos nas 
entrevistas anteriores, sem acrescentar novidades de dados à pesquisa (BIERNACKI; 
WALDORF, 1981; ALBUQUERQUE, 2009).  

Ao discutir o propósito de estratégias de “recrutamento de rede” Albuquerque 
discorre o método proposto Goodman em 1961, onde segundo a autora, os primeiros 
participantes contatados para a entrevista são as “sementes”, estes devem ter ciência da 
sua localidade, do fato abordado, das pessoas que vivem na sua comunidade e estar 
qualificado sobre o assunto. Esse mesmo indivíduo (a “semente”) apontará outra(s) 
pessoa(s) de seu convívio (ou de seu conhecimento) para que também participe(m) da 
pesquisa, esses são os “filhos” das “sementes”. Para que se tenha uma amostra 
considerável, deve-se selecionar um número inicial de pessoas (de “sementes”), que, 
preferencialmente, devem desempenhar certa liderança no campo a ser estudado e 
conhecer muitos membros na sociedade (ALBUQUERQUE, 2009).  

Assim, para identificação dos sujeitos na amostra do estudo será realizado um 
convite aos enfermeiros que serão as “sementes” da Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA24h) de Sarandi/PR, que após autorização da pesquisa, será agendado uma visita 
para a entrevista com as três primeiras “sementes”, estes ao término dos questionamentos 
deverão indicar até três “sementinhas”. Será considerado ainda, para identificação da 
amostra: ser enfermeiro(a); estar cadastrado no Conselho Regional de Enfermagem; e ter 
trabalhado pelo menos 2 anos no estabelecimento.  



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

A coleta de dados ocorrerá nos meses de outubro e novembro de 2019. Os 
participantes serão informados sobre os objetivos do estudo, os procedimentos que serão 
adotados, sobre a livre opção em participar ou não, a possibilidade de negar a autorização 
retirando-se do estudo a qualquer momento que desejar, inclusive se já tiver iniciado a 
entrevista, e sobre o compromisso em garantir a livre participação e o anonimato das 
informações. Após o esclarecimento de dúvidas, os que concordarem em participar do 
estudo, assinará o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

As entrevistas, quando autorizadas serão gravadas para garantir maior interação e 
fidedignidade às respostas, sendo posteriormente transcritas de forma integral para análise 
dos dados. 

Para percurso metodológico no tratamento dos dados será utilizada análise de 
conteúdo de Bardin, que emprega a manipulação de mensagens, comunicações, para 
confirmar os indicadores que permitam inferir sobre outra realidade que não a da 
mensagem. É o desvelar crítico (BARDIN, 2011). Por fim, a discussão será sustentada com 
base no material científico disponível na área da saúde e afins, com base nos objetivos 
propostos. 

O estudo será desenvolvido em consonância com as diretrizes disciplinadas pela 
Resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, onde sofrerá apreciação do Comitê 
Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de 
Maringá (COPEP) (BRASIL, 2012). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
será assinado em duas vias, a primeira ficará o participante e a outra via ficará com os 
pesquisadores. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Espera-se com os resultados do projeto caracterizar os enfermeiros da unidade de 
pronto atendimento, e desvelar os conhecimentos, percepções e perspectivas deles em 
relação a Campanha Nursing Now Brasil. Proporcionando mais informações sobre a 
expectativas desses profissionais da saúde. 
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