SAÚDE

V.6, N.1 (2021): Revista de Trabalhos Acadêmicos da FAM: TCC 2020

Iniquidades Raciais em Saúde
no Brasil: uma revisão integrativa

Práticas Empreendedoras
na Enfermagem: Potencialidades
e Fragilidades

Para ler o TCC na íntegra, clique aqui

Para ler o TCC na íntegra, clique aqui

Autores
Marcos Paulo Rodrigues

Orientação
Aline Bedin Zanatta

Autores
Núbia Aparecida
Alexandre

Orientação
Grace Pfaffenbach

Resumo

Resumo

Introdução: Trazer o conceito de iniquidade
racial. Objetivo: Analisar as iniquidades raciais e
sua interferência nos determinantes sociais de
saúde da população negra no contexto do SUS por
meio de uma revisão da literatura. Método: revisão
integrativa da literatura brasileira, realizada entre
fevereiro e julho de 2020, utilizando a base da
Biblioteca Virtual de Saúde. Resultados e
Discussão: após análise dos artigos que
compuseram a amostra foram criadas três
categorias temáticas: Mecanismo estrutural de
exclusão racial: o Racismo Institucional e suas
manifestações, Impacto das Iniquidades raciais nos
determinantes do processo saúde-doença,
Conhecimento dos profissionais de saúde
relacionado à promoção da saúde da população
negra. Os principais resultados obtidos evidenciam
a manifestação do racismo em diferentes
segmentos, que criam barreiras e dificultam o
acesso a saúde, implicando na qualidade e
expectativa de vida da População Negra.
Considerações finais: Compreende-se que o
racismo produz desigualdades e iniquidades que
permeiam toda a sociedade, através de práticas
discriminatórias, falta de acesso à saúde e o
esvaziamento de políticas públicas. Ressalta se
também a necessidade de mais estudos sobre a
temática, para enriquecer o debate, capacitar
profissionais de saúde e promover equidade na
assistência a esta população.

O presente estudo tem por finalidade identificar
quais as práticas empreendedoras podem ser
adotadas por enfermeiros. Objetivos: Realizar uma
análise por meio de revisão da literatura sobre as
práticas
empreendedoras
realizadas
por
enfermeiros. Método: Trata-se de uma revisão
integrativa da literatura, com o recorte temporal
referente aos anos de 2015 a 2019, em pesquisa
realizada nas bases de dados LILACS e PUBMED,
nos idiomas português e inglês usando os
descritores empreendedorismo, enfermagem,
enfermeiro, entrepreneurship and nurse, artigos
disponíveis na íntegra para free download, que
respondessem a questão norteadora. Resultados:
Foram incluídos 11 artigos. As categorias que
emergiram do estudo foram as seguintes:
Habilidades, motivadores e práxis predominantes
do enfermeiro empreendedor e Fragilidades e
barreiras percebidas no empreendedorismo na
enfermagem. Conclusão: Há grande necessidade
de inclusão de disciplinas voltadas para o
desenvolvimento de habilidades empreendedoras
para os enfermeiros durante a graduação, uma vez
que o empreendedorismo de enfermagem é uma
das carreiras promissoras para o enfermeiro e
possibilita diversos benefícios ao profissional e a
sociedade.
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