O que é enfermagem?
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Enfermagem é a arte de cuidar e também uma ciência cuja essência e especificidade é o
cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou em comunidade de modo integral e
holístico, desenvolvendo de forma autônoma ou em equipe atividades de promoção, proteção,
prevenção e recuperação da saúde.
O conhecimento que fundamenta o cuidado de enfermagem deve ser construído na
intersecção entre a filosofia, que responde à grande questão existêncial do homem, a ciência e
tecnologia, tendo a lógica formal como responsável pela correção normativa e a ética, numa
abordagem epistemológica efetivamente comprometida com a emancipação humana e
evolução das sociedades.
No Brasil, o enfermeiro é um profissional de nível técnico e superior da área da saúde,
responsável inicialmente pela promoção, prevenção e na recuperação da saúde dos indivíduos,
dentro de sua comunidade. O enfermeiro é um profissional preparado para atuar em todas as
áreas da saúde: assistencial, administrativa e gerencial. Dentro da enfermagem,
encontramos o auxiliar de enfermagem (nível fundamental) e o técnico de enfermagem, (nível
médio) ambos confundidos com o enfermeiro, entretanto com funções distintas, possuindo
qualificações específicas.
Na maioria dos países, (ex:Portugal) não existem estas subdivisões. O Enfermeiro de cuidados
gerais exerce todas as funções inerentes ao seu cargo, previsto na carreira de enfermagem,
não existindo desta forma duvidas quanto à função de cada elemento da equipe
multidisciplinar. Todos os enfermeiros possuem, pelo menos, uma licenciatura em ciencias de
enfermagem.
Prestam assistência ao paciente ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios, empresas de
grande porte, transportes aéreos, navios, postos de saúde e em domicílio, realizando
atendimento de enfermagem; coordenam e auditam serviços de enfermagem, implementam
ações para a promoção da saúde junto à comunidade.
O enfermeiro está apto a prescrever, salvo com critérios de cada instituições que elaboram
protocolos específicos com medicações padronizadas pelos médicos.
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