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RESUMO

Historicamente o exercício profissional da enfermagem sempre foi visto como o
de uma profissão de “gente que cuida de gente”, em que o comportamento e o
agir do enfermeiro ainda trazem resquícios de um modelo de submissão às
ordens médicas, e da religião. Atualmente, a inclusão de novas tecnologias no
mercado de trabalho da saúde tem cobrado algumas modificações na força de
trabalho do setor, onde há a necessidade de contratação de profissionais cada
vez mais qualificados, que estejam capacitados a utilizar as inovações dos
meios diagnósticos e terapêuticos. O serviço de enfermagem especializado
proporciona maior padrão de qualidade no atendimento ao cliente. Na área da
enfermagem existem diversas pós-graduações, algumas ainda pouco
conhecidas, como: acupuntura, enfermagem aquaviaria, enfermagem
aeroespacial, enfermagem dermatológica, estomaterapia, enfermagem forense,
enfermagem offshore e podiatria clinica. O objetivo do trabalho foi apresentar
uma revisão bibliográfica identificando e divulgando os novos horizontes para a
enfermagem e possibilidades para a profissão. Trata-se de um levantamento
bibliográfico descritivo de obras, pesquisa desenvolvida através de artigos
científicos encontrados nas bases de dados da SCIELO, Biblioteca Virtual da
Saúde - BVS e livros encontrados na biblioteca da Faculdade Santa TerezinhaCEST. A revisão literária buscou material publicado no período de 2006 a 2015.
Os estudos analisados revelam a presença das especializações em quase todo
o país, predominância do curso em acupuntura, seguido de estomaterapia e
remuneração de até 10 mil reais. Conclui-se que dentre as 8 (oito)
especializações citadas há predominância de cursos na região sudeste, com o
estado de São Paulo possuindo mais cursos. A região centro-oeste é a mais
carente dentre essas especializações. O numero de profissionais
especializados nas especificas áreas são poucos comparado ao grande
numero de profissionais enfermeiros no país, possuindo somente 1703
enfermeiros especialistas nas áreas citadas no trabalho e escassez de
produção cientifica brasileira sobre a temática.
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