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RESUMO
Objetivo: Analisar a representação das enfermeiras retratadas pela mídia brasileira no contexto que antecede a pandemia 
de Covid-19 e as mudanças nessas representações a partir da crise pandêmica. 
Métodos: Trata-se de um estudo exploratório, de abordagem qualitativa, que utilizou a pesquisa documental. O corpus foi 
constituído por publicações do Conselho Regional de Enfermagem do estado de São Paulo, que, aplicados os critérios de 
inclusão, foi submetido à análise de conteúdo. 
Resultados: Foram selecionadas nove publicações, cuja análise de conteúdo evidenciou duas categorias empíricas: 
A Invisibilidade e Discriminação da Enfermagem nas Representações Midiáticas e A Representação da Enfermagem na 
Pandemia de Covid-19: o discurso da super-heroína. A análise revelou que as representações que antecedem a pandemia 
vão da invisibilidade à objetificação sexual. No contexto pandêmico, as narrativas evidenciam a enfermeira como uma figura 
heróica, o que invisibiliza as contradições e desafios da profissão, cerceando o exercício de direitos. 
Conclusão: A despeito da visibilidade da profissão nas mídias a partir da pandemia, as entrelinhas dos conteúdos revelam 
representações estereotipadas e discriminatórias. Essas narrativas, que forjam imaginários e identidades, operam como 
obstáculos para o reconhecimento da profissão como prática científica e social e de seu papel central no sistema de saúde. 

ABSTRACT
Objective: Analyze the representation of nurses portrayed by the Brazilian media in the context that precedes the Covid-19 
pandemic and changes in these representations from the pandemic crisis. 
Methods: This is an exploratory study, with a qualitative approach, which used documentary research. The corpus was 
constituted from publications of the Regional Nursing Council of the State of São Paulo, which, after applying the inclusion 
criteria, was submitted to content analysis. 
Results: Nine publications were selected, whose content analysis evidenced two empirical categories: The Invisibility and 
Discrimination of Nursing in Midia Representations; and The Representation of Nursing in the Covid-19 Pandemic: the 
superheroine discourse. The analysis revealed the representations that precedes the pandemic range from invisibility 
to sexual objectification. In the pandemic context, the narratives show the nurse as a heroic figure, which makes the 
contradictions and challenges of the profession invisible, limiting the exercise of rights. 
Conclusion: Despite the visibility of the profession in the media after the pandemic, the subtext of the content reveals 
stereotyped and discriminatory representations. These narratives, which forge imaginaries and identities, act as obstacles 
to the recognition of the profession as a scientific and social practice and its central role in the health system.

RESUMEN
Objetivo: Analizar la representación de las enfermeras retratadas por los medios brasileños en el contexto que precede a 
la pandemia Covid-19 y los cambios en estas representaciones desde la crisis pandémica. 
Métodos: Se trata de un estudio exploratorio, con enfoque cualitativo, que utilizó investigación documental. El corpus 
consistió en publicaciones del Consejo Regional de Enfermería del estado de São Paulo, las cuales, luego de aplicar los 
criterios de inclusión, fueron sometidas a análisis de contenido. 
Resultados: Se seleccionaron nueve publicaciones, cuyo análisis de contenido evidenció dos categorías empíricas: La 
invisibilidad y discriminación de la enfermería en las representaciones mediáticas; y La representación de la enfermería en la 
pandemia Covid-19: el discurso de la superheroína. El análisis reveló que las representaciones que preceden a la pandemia 
van desde la invisibilidad hasta la objetivación sexual. En el contexto de la pandemia, las narrativas muestran a la enfermera 
como una figura heroica, que invisibiliza las contradicciones y desafíos de la profesión, limitando el ejercicio de derechos. 
Conclusión: A pesar de la visibilidad de la profesión en los medios luego de la pandemia, el subtexto del contenido revela 
representaciones estereotipadas y discriminatorias. Estas narrativas, que forjan imaginarios e identidades, actúan como 
obstáculos para el reconocimiento de la profesión como práctica científica y social y su papel central en el sistema de salud.
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INTRODUÇÃO
A enfermagem carrega uma imagem estereotipada pe-

rante a sociedade, fundamentada na história e evolução 

da profissão. O preconceito e discriminação que per-

meiam a representação da profissão carregam marcas 

das desigualdades de gênero, refletindo na vida das mu-

lheres, que segundo dados de 2020 do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN), compõem 85% do quadro dessa 

categoria profissional.(1)

Historicamente, a enfermagem é majoritariamente 

composta por mulheres, e durante muito tempo houve 

restrição da participação dos homens.(2) Além disso, a his-

tória da enfermagem permite um entendimento da origem 

de todos os estereótipos que insistem em marcar a classe 

profissional. Segundo Colpo, Camargo e Mattos: A identi-

dade profissional das ‘mulheres enfermeiras’ encontra-se 

oscilando entre a caricatura do anjo branco (sagrado – 

cristão) e a prostituta (lado profano). Deste modo, a enfer-

meira permanece com uma imagem moralmente frágil, que 

tem sido ‘ameaçada’ pelas piadas e dissimulações do senso 

comum ou da publicidade.(3)  

No início do século XVI com a Reforma Protestante, 

muitas cuidadoras religiosas foram expulsas dos hospitais, 

obrigando estas instituições a contratarem mulheres con-

cebidas por aquela sociedade como seres com idoneidade 

moral contestável, sendo elas prostitutas, analfabetas e 

etilistas, já que exigiam baixo dispêndio por não terem qua-

lificação        profissional.(4) 

Estas explanações influenciam a dualidade que configu-

ra a imagem das enfermeiras, cujas heranças perduram até 

os dias atuais.(4) Além disso, as desigualdades de gênero e a 

divisão sexual do trabalho são marcas deixadas nos cami-

nhos percorridos pela profissão até aqui. A soma de todos 

estes aspectos, refletem diretamente na representação 

que a grande mídia dissemina para seus espectadores. 

Os conteúdos veiculados pelas mídias influenciam so-

bremaneira a formação de opinião dos indivíduos e têm o 

grande poder de estereotipar e estigmatizar pessoas e pro-

fissões. Tratando-se das enfermeiras, repercute de maneira 

absolutamente negativa na relação profissional/paciente.(3)

Os veículos de comunicação sempre divulgaram infor-

mações incoerentes com relação a atuação das enfermei-

ras, divulgando uma imagem erotizada das mesmas, advin-

da principalmente das telenovelas.(4)

Lamentavelmente, as representações das enfermeiras 

na mídia sempre foram depreciativas e improcedentes, pois 

sempre as retrataram como subordinadas à área médica, 

invisibilizadas socialmente e com conotação de uma pro-

fissão de baixo status.(5)

No ano de 2020, pôde-se presenciar significativa ma-

nifestação de homenagens à enfermagem pelas diversas 

mídias, além de aplausos nas janelas e sacadas de casas e 

prédios de todos os cantos do Brasil, devido a pandemia da 

Covid-19 que se alastrou pelo mundo. 

A palavra enfermagem ganhou visibilidade em todos 

os noticiários dos veículos de imprensa e segundo Moreira 

et al.(6): “As matérias sobre a Enfermagem no contexto da 

COVID-19 foram ganhando mais espaço, em volume de pu-

blicações, um mês após a identificação do primeiro caso no 

Brasil”, que ocorreu em 26 de fevereiro de 2020, importado 

da Itália.

Com base no exposto, o presente artigo, parte do ques-

tionamento sobre como a pandemia de covid-19 influen-

ciou a representação da enfermagem pela mídia brasileira? 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é analisar a repre-

sentação das enfermeiras retratadas pela mídia brasileira 

no contexto que antecede a pandemia de Covid-19 e se 

ocorreram mudanças nessas representações a partir da 

crise pandêmica. 

MÉTODOS
Trata-se de um estudo exploratório, de abordagem quali-

tativa, que utilizou a pesquisa documental para alcançar o 

objetivo proposto e responder à questão de pesquisa. 

Para a pesquisa documental foi utilizado, como uni-

verso empírico analisado, o site do Conselho Regional de 

Enfermagem de São Paulo (COREN/SP).  

Foram levantadas publicações que faziam referência a 

conteúdos publicados pelas mídias sobre a enfermagem.

Os dados foram levantados no período de janeiro a maio 

de 2021 a partir do campo de notícias do site do COREN. Foi 

realizada a leitura dos títulos de todas as notícias, aplican-

do os seguintes critérios de inclusão: conteúdo dos últimos 

oito anos, disponíveis na íntegra e que faziam referência a 

publicações veiculadas pela mídia brasileira. Para com-

preender como a pandemia influenciou as representações 

midiáticas da profissão, o estudo buscou analisar as publi-

cações dos sete anos que antecederam a pandemia e do 

último ano, considerando o contexto pandêmico, a partir 

de março de 2020. 

Todo o conteúdo que constituiu o corpus de análise 

abordava a representação da enfermagem na mídia e a 

construção da imagem profissional, mediante a forte influ-

ência dos veículos de comunicação, bem como a expres-

são da profissão nos meios de comunicação no contexto 

pandêmico.  Destacou-se no corpus, inúmeras notas de 

repúdio no que se refere a imagem das profissionais de 

enfermagem mulheres retratadas pela mídia, revelando 
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tensionamentos produzidos pela mediação entre o conteú-

do midiático e seus efeitos nas instâncias de representação 

da categoria profissional.

Após o levantamento de nove publicações, o material 

foi organizado em um banco de dados e submetido à análi-

se de conteúdo que segundo Gomes(7) através desta pode-

mos encontrar respostas para as questões formuladas e 

também podemos confirmar ou não as afirmações estabe-

lecidas antes do trabalho de investigação (hipóteses).

As informações foram agrupadas em duas categorias 

considerando os dois contextos, de modo a identificar se 

ocorreram mudanças nestas representações durante a 

pandemia da Covid-19. As categorias levantadas foram in-

terpretadas e discutidas com base na literatura pertinente 

e na atual conjuntura social e política que envolve a profis-

são, de modo a compreender possíveis repercussões des-

sas representações na realidade da categoria profissional.

Não houve necessidade de aprovação do comitê de éti-

ca, já que se trata de um estudo de caráter documental, no 

qual foram utilizadas publicações de livre acesso da inter-

net, porém, todos os princípios éticos em pesquisa foram 

respeitados, conforme a Resolução 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

RESULTADOS
O conteúdo que constituiu o corpus de análise abordava a 

representação das enfermeiras na mídia e a construção da 

imagem profissional, mediante a forte influência dos veícu-

los de comunicação, bem como a expressão da profissão 

nos meios de comunicação no contexto pandêmico. A aná-

lise resultou em duas categorias temáticas que revelam os 

contextos que antecedem e precedem o início da pandemia 

de Covid-19, apresentadas a seguir.

O contexto pré-pandêmico:  invisibilidade e discriminação 
da enfermagem nas representações midiáticas
Destacou-se no corpus inúmeras notas de repúdio refe-

rentes à imagem das profissionais de enfermagem mu-

lheres retratadas pela mídia, revelando tensionamentos 

produzidos pela mediação entre o conteúdo midiático e 

seus efeitos nas instâncias de representação da categoria 

profissional. 

É comum nos depararmos com conceitos equivocados 

e depreciativos acerca da profissão enfermagem nos in-

formativos da TV, e também nas telenovelas, que exercem 

tanta influência sobre a sociedade.(8)

Ao acessar o site do Conselho Regional de Enfermagem 

(COREN) e realizar uma busca com o nome da emissora 

Rede Globo, por exemplo, há inúmeras cartas abertas e 

notas de esclarecimento sobre situações em que a imagem 

da enfermeira é divulgada de maneira equivocada e discri-

minatória.(9) 

Em agosto de 2017, o COREN divulgou uma carta aberta 

para demonstrar seu desapontamento relacionado à sé-

rie “Sob Pressão” da Rede Globo, devido o protagonismo 

da assistência na rede pública de saúde, que é totalmente 

centralizado na figura do médico, evidenciando uma dinâ-

mica irreal das equipes de atendimento. As profissionais da 

equipe de enfermagem, que são atrizes centrais no cuidado 

prestado à população no Sistema Único de Saúde (SUS), 

não são ressaltadas, evidenciando menosprezo e falta de 

reconhecimento.(10)

O que é retratado na série, caracteriza uma representa-

ção desatualizada, que claramente desqualifica a profissão. 

É uma forma impetuosa de rebaixar a categoria profissio-

nal, desdenhando de sua real importância enquanto prática 

científica nos serviços de saúde. 

Fonte: Gshow. Sob Pressão: conheça os personagens da nova série da Globo [Internet]. 2017 [cited 2021 
Mar 19]. Available from: https://gshow.globo.com/tv/noticia/sob-pressao-conheca-os-personagens-da-
-nova-serie-da-globo.ghtml(11)

Figura 1. Personagens da série Sob Pressão da Rede Globo

A imagem do elenco da primeira temporada, mostra 

claramente uma equipe composta em sua maioria por mé-

dicos. De todos os personagens, uma é enfermeira e ou-

tra técnica de enfermagem. Embora a série tenta mostrar 

uma realidade precária do SUS, com déficit de recursos e 

profissionais, ainda assim, é incabível representar a enfer-

magem com apenas duas personagens que não possuem 

protagonismo algum nos capítulos. Para distorcer ainda 

mais a representação da profissão na série, na narrativa, 

a técnica de enfermagem demonstra interesse afetivo-

-sexual pelo médico anestesista, apresentando diversas e 

questionáveis atitudes para chamar a atenção do mesmo, 

reforçando estereótipos pré-estabelecidos em relação a 

estas mulheres.(11)

Cabe ressaltar que a equipe de enfermagem é maio-

ria nos serviços de saúde, dando sustentação ao SUS. Os 

profissionais desta categoria somam aproximadamente 
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2,2 milhões no Brasil e, este dado reforça a improcedência 

com a qual a categoria profissional é retratada na série Sob 

Pressão.(12)

Mesmo com as manifestações de repúdio do COREN e 

de toda a classe da enfermagem, a quarta temporada da 

série, que foi ao ar no segundo semestre de 2020 e, retra-

tou o dia-a-dia dos profissionais da saúde na linha de frente 

do combate à pandemia da Covid-19, mais uma vez contou 

com episódios centrados na figura do médico, menospre-

zando o trabalho da equipe de enfermagem.(13) 

No dia 08 de junho de 2013, o COREN emitiu uma carta 

aberta à enfermagem paulista sobre a novela “Amor à Vida”. 

Isso se deu devido as inúmeras reclamações de profissio-

nais sobre a forma como as enfermeiras estavam sendo re-

presentadas por atrizes na teledramaturgia, influenciando 

negativamente a imagem da profissão.(14)

O Conselho expôs que: “Quando se contesta dramatur-

gia como a apresentada em `Amor à Vida´, não se trata de 

mero corporativismo ou excesso de sensibilidade. É antes 

uma questão de combate à violência de gênero e ao pre-

conceito de toda natureza. É zelo para com a assistência à 

população, a garantia de que o paciente não desconfie de 

trabalhadores de qualquer uma das 14 profissões da Saúde 

por antecipação, sugestionados por produções que se pro-

põem fictícias, mas influenciam de imediato a realidade”.(14)

Algumas frases ditas na trama que causaram indigna-

ção foram: “enfermagem é parque de diversões de médi-

cos” e “é mais fácil contratar uma enfermeira do que uma 

empregada doméstica”.(14)

São falas carregadas de preconceito, discriminação e 

violência e que desabonam a profissão, sendo que no se-

gundo caso, há também, um desrespeito com a categoria 

das empregadas domésticas. 

Referente à enfermagem, são duas frases que podem 

ser interpretadas de formas diferentes. A primeira retrata 

a imagem estereotipada e erotizada das enfermeiras re-

forçada pelos meios de comunicação, enquanto a segunda 

ressalta a profissão como uma prática não científica. 

Outra situação que motivou manifestação de repú-

dio, foi um vídeo publicado nas redes sociais pelas atrizes 

Giovanna Ewbank e Ingrid Guimarães, em que elas aborda-

vam objetos sexuais, fantasiadas de enfermeiras. Mais uma 

vez o Conselho da classe teve que atuar através de carta 

aberta para as atrizes, que publicamente se desculparam.(15) 

A representação da enfermagem na pandemia 
de Covid-19: o discurso da super-heroína
O ano de 2020 foi programado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e pelo Internacional Council of Nurses para 

ser o ano internacional da enfermagem, já que se come-

mora dois séculos do aniversário de Florence Nightingale, 

que foi a pioneira da Enfermagem Moderna. O objetivo era 

promover alguns eventos com a perspectiva de dar visi-

bilidade à profissão, mostrando a atuação nos diferentes 

contextos, descortinando a real dimensão do que é ser um 

profissional da equipe de enfermagem.(16)

Em março de 2020, com a chegada da pandemia no 

Brasil, tudo o que havia sido idealizado para ser o ano da 

enfermagem foi aluído e os caminhos tiveram que ser re-

desenhados, mas a representatividade das enfermeiras na 

mídia continuou de uma maneira mais densa do que era an-

tes. A profissão ganhou uma visibilidade talvez nunca vista 

antes na história. 

De objetos sexuais, submissas a médicos e sem valor 

social, os meios de comunicação passaram a chamá-las de 

super-heroínas e a sociedade, da noite para o dia, saiu em 

peso nas janelas de suas casas para aplaudi-las, como uma 

forma de reconhecer o duro trabalho diante de um vírus 

desconhecido e devastador.

A pandemia da Covid-19 traveste enfermeiras como 

anjos e super-heroínas, porém não faz alusão aos direitos 

trabalhistas, como aprovação da jornada de trabalho para 

30 horas semanais e piso salarial adequado.(17)

Já tramita no Congresso o PL 2564/2020, que altera a 

Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, com o objetivo de es-

tabelecer o piso salarial nacional dos profissionais de enfer-

magem. O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), junto 

aos Conselhos Regionais de Enfermagem está reivindicando 

apoio de parlamentares para a aprovação da proposta.(18)

O presidente James Francisco dos Santos, do Conselho 

Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP), assinou 

um ofício que foi encaminhado aos três senadores que re-

presentam o estado no Congresso. Este documento ressal-

ta a importância e a urgência da medida do PL 2564/2020, 

citando que muitos profissionais da equipe de enfermagem 

Fonte: Conselho Regional de Enfermagem. Carta a Giovanna Ewbank e Ingrid Guimarães favorece o diá-
logo sobre a enfermagem [Internet]. 2019 [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://portal.coren-sp.gov.
br/ noticias/carta-a-giovanna-ewbank-e-ingrid-guimaraes-favorece-o-dialogo-sobre-a-enfermagem/(15)

Figura 2. Caracterização de Giovanna Ewbank e Ingrid Guimarães 
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O COREN ressalta que os profissionais de enfermagem 

passam 24 horas do dia acompanhando os pacientes, sen-

do a maior força de trabalho da saúde no Brasil e, também, 

a categoria que mais sofreu falecimentos decorrente da 

Covid-19. O órgão da classe afirma que espera que a en-

fermagem conquiste a visibilidade merecida, de tal forma 

que os meios de comunicação ajudem a combater a visão 

medicalocêntrica da área da saúde.(19) 

Outra manchete questionada pelo COREN, foi divulga-

da pelo site G1 que dizia: “Doria assina contrato para 46 

milhões de doses da vacina chinesa e diz que médicos serão 

vacinados neste ano”. Embora a reportagem especifica que 

estas doses são para a vacinação de profissionais da saú-

de, não referenciar isso no título, mais uma vez deixa clara 

a falta de consideração pelo trabalho da maior categoria 

profissional da saúde no Brasil.(20)

A situação que contradiz esta manchete mal elaborada 

é o prêmio Notáveis, na categoria “Heroína do Ano”, exibido 

pela CNN Brasil, que foi concedido à primeira enfermeira 

vacinada no Brasil: Mônica Aparecida Calazans. Ela foi vo-

luntária nos testes realizados da vacina Coronavac, porém 

foi do grupo placebo, sendo vacinada assim que houve a 

liberação da vacinação no Brasil pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA).(21)

Figura 3. Obra de Banksy chamada ‘Game Changer’ retrata enfer-
meira britânica como super-heroína

ganham menos que um salário mínimo mensal, trabalhando 

em regime de plantão. Salienta, também, a importância da 

profissão para a universalidade da saúde pública brasileira, 

as dificuldades enfrentadas pelos profissionais no desem-

penho de suas funções, a falta de reconhecimento no que se 

refere a salários e condições de trabalho e, também, a rea-

lidade do multiemprego em razão da baixa remuneração.(19)

Mesmo sendo inquestionável a importância da profis-

são no combate à pandemia da Covid-19, alguns meios de 

comunicação continuam, assim como antes, ignorando a 

relevância da atuação destas profissionais. 

Uma edição da revista ISTOÉ recebeu críticas do 

Conselho Regional de Enfermagem ao publicar uma matéria, 

em dezembro de 2020, que retratava uma homenagem aos 

“Brasileiros do ano 2020” destacando “OS MÉDICOS” .(19) 

Fonte: Conselho Regional de Enfermagem. Revista ISTOÉ ignora trabalho e importância da enfermagem 
no combate à pandemia [Internet]. 2020 [cited 2021 May 8]. Available from: https://portal.coren-sp.gov.
br/noticias/revista-istoe-ignora-trabalho-e-importancia-da-enfermagem-no-combate-a-pandemia/(19)

Figura 4. Revista ISTOÉ e a homenagem aos médicos

Fonte: Conselho Regional de Enfermagem. Enfermeira Mônica Calazans é reconhecida como Heroína do 
Ano, no prêmio Notáveis, da CNN [Internet]. 2021 [cited 2021 May 8]. Available from: https://portal.coren-
-sp.gov.br/noticias/enfermeira-monica-calazans-e-reconhecida-como-heroina-do-ano-no-premio-nota-
veis-da-cnn/(21)

Figura 5. Primeira enfermeira vacinada no Brasil: Mônica Calazans

Mesmo com a visibilidade que a profissão ganhou, outra 

representação distorcida que persiste é da imagem erotiza-

da das enfermeiras. Um videoclipe realizado pelo produtor 

cultural Kondzilla mostra artistas trajadas com fantasias que 

fazem referência a enfermagem e, mais uma vez, o COREN 

se manifestou repudiando a ação, que denota uma visão ina-

dequada e ultrapassada das mulheres   enfermeiras.(22) 

Uma postagem feita pelo apresentador Danilo Gentili 

em seu Twitter, em meio a pandemia da Covid-19, também 
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causou repúdio por parte das profissionais da equipe de 

enfermagem e, também, pelo órgão de classe. Neste post 

ele escreve: “Vocês sabem se existe um asilo especializado 

onde as enfermeiras batem uma pros véios? Essa tem sido 

uma preocupação minha quando penso no futuro. Existe 

esse tipo de serviço? ”. Segundo o Conselho Federal de 

Enfermagem de São Paulo: “O conteúdo não tem qualquer 

veia cômica e configura uma gratuita e descabida agressão 

à enfermagem, composta por mais de 460.000 mulheres 

só no estado de São Paulo. Além disso, é uma tentativa de 

erotizar a profissão, majoritariamente feminina, em um dis-

curso que o Coren-SP combate há anos e que espera ser 

superado rapidamente pela sociedade”.(23)  

DISCUSSÃO
A mídia costuma retratar a imagem das enfermeiras de 

maneira depreciativa e subalterna. Isso repercute negati-

vamente, pois a representação de uma profissão através 

dos meios de comunicação, certamente deixa a imagem do 

valor social e econômico daquele grupo.(6)

Esta representação improcedente, interfere diretamen-

te na qualidade da cidadania, cerceando o direito destas 

profissionais a terem direito à comunicação. Suas vozes 

são caladas por uma mídia hegemônica, que as impede de 

agir ativamente em prol de seus direitos.(24) 

A aparição das enfermeiras nos meios de comunicação 

como um objeto sexual, prejudica de maneira impetuosa 

sua atuação direta com o paciente, visto que este perde 

a confiança em seu trabalho e submete-a, muitas vezes, a 

constrangimentos e assédio sexual.(5)

Estas profissionais são peça chave para garantir a pre-

venção e promoção da saúde dos indivíduos e isso requer 

conhecimento técnico e científico. O valor da profissão 

está pautado na importância que esta tem para o sistema 

de saúde em prol da melhoria da saúde da população e não 

apenas pelo fato de serem profissionais corajosas, que se 

arriscam em prol de salvar outras vidas.(16)

A classe médica tem uma grande importância na otimi-

zação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), po-

rém as enfermeiras exercem um papel essencial e um prota-

gonismo no cuidado. Elas estão mais próximas aos clientes 

e familiares, ouvindo suas histórias, angústias e dores e se 

dedicando ao cuidado baseado em evidências científicas. 

Fazem gestão da assistência da equipe de enfermagem e, 

muitas vezes dos serviços, o que garante a segurança dos 

usuários nas instituições de saúde. A mídia tem um papel 

fundamental de informar a sociedade com exatidão e ob-

jetividade ou estará propagando a desinformação e refor-

çando estereótipos que devem ser desmascarados.(10)

Segundo Moreira et al.,(6) “A Enfermagem, no Brasil, ali-

cerça o Sistema Único de Saúde (SUS), representando mais 

da metade dos 3,5 milhões de trabalhadores com atuação 

no setor saúde. Trata-se de uma categoria de trabalhadores 

da saúde dedicada à realização de cuidados na promoção, 

prevenção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde”. 

Segundo Machado et al.,(25) “A Enfermagem está pre-

sente em todas as etapas de nossas vidas e em todos os 

setores da saúde, desde a assistência ambulatorial ou hos-

pitalar, na gestão pública do SUS (federal, municipal e es-

tadual), na educação, na pesquisa, na Ciência & Tecnologia, 

no controle social etc., prestando serviços de alto valor 

social”.(25) 

Um vírus devastador trouxe visibilidade para a profis-

são, resultando em manifestações positivas e negativas. 

Desde aplausos nas janelas, fazendo referências a um tra-

balho heroico da enfermagem, até agressões a estas pro-

fissionais nos transportes públicos por pessoas mal escla-

recidas, que associam os profissionais de saúde a um risco 

eminente de transmissão da doença.(26) 

Embora a profissão ganhou visibilidade sobre sua im-

portância no combate à pandemia frente a sociedade, se-

gundo Melo,(17) “[...] não se identifica medidas para a valori-

zação econômica e social do trabalho da(o) enfermeira(o)”. 

Para o autor, “No trabalho real da(o) enfermeira(o), o que se 

observa é a intensificação da precarização: mais trabalho, 

menos salário, mais exploração” no contexto pandêmico.(17)

A identidade e singularidade da profissão devem ser 

resguardadas e, órgãos como o Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), Conselho Regional de Enfermagem 

(COREN) e Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN) 

devem atuar pontualmente para preservar a integridade da 

categoria e zelar pelo bom conceito da profissão e das que 

a exercem.(17)

As limitações relacionam-se ao fato do estudo ter sido 

realizado com a pandemia da Covid-19 ainda em curso, não 

permitindo uma reflexão sobre a representação da enfer-

magem na mídia após o contexto pandêmico. Além disso, a 

coleta de dados limitou-se ao site do Conselho Regional de 

Enfermagem do estado de São Paulo, gerando talvez, um 

corpus reduzido de informações, com recorte específico e 

regional.

Este estudo contribui para descortinar as represen-

tações improcedentes das enfermeiras na mídia, mesmo 

diante do atual cenário pandêmico, em que as mesmas se 

tornaram verdadeiras atrizes sociais, estando na linha de 

frente de atuação no combate a Covid-19. Dessa forma, 

oferece subsídios para que as profissionais e os órgãos 

que representam a categoria possam intervir, com vistas 
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a impedir tais publicações, bem como para a disseminação 

de informações que problematizem essas representações.

CONCLUSÃO
No início da pandemia, foi notória, em um primeiro momento, 

a mudança brusca na forma de retratar a profissão nos meios 

de comunicação. A enfermeira, antes erotizada, submissa ao 

médico e desvalorizada socialmente, passou a ser apresen-

tada como heroína indispensável nos serviços de saúde e, a 

sua imagem, antes travestida em uma fantasia de conotação 

sexual, foi substituída por asas de anjo e capas de super-he-

roínas. Embora no contexto pandêmico seja perceptível a vi-

sibilidade que as enfermeiras ganharam perante a mídia e a 

sociedade, ainda assim não está sendo retratada a real im-

portância que estas têm nos serviços de saúde no sentido de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde da população. 

Além disso, o reconhecimento pautado nas leis trabalhistas, 

garantindo redução da jornada de trabalho e estabelecimento 

de piso salarial justo não foram firmados até o momento, não 
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