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RESUMO 
 

Este estudo tem como objetivo analisar elementos sobre a imagem da enfermagem 
nas mídias do Tocantins. Para chegar a um resultado foram analisados três veículos 
de comunicação online de grande visibilidade no âmbito estadual, sendo eles o 
Jornal do Tocantins, T1 Notícias e Cleber Toledo. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória e documental, orientada pelo processo de investigação de um passado 
histórico recente. Como método foi utilizado o quanti-qualitativo, já que foi realizado 
levantamento de matérias para, posteriormente, ocorrer a sua interpretação. A 
pesquisa foi feita com buscas das palavras-chaves “enfermagem”, “enfermeiro” e 
“enfermeira” nos referidos sites jornalísticos no período de outubro de 2018 a 
setembro de 2019, totalizando 12 meses de análise e 241 reportagens relacionadas. 
Por meio dos resultados encontrados foi possível concluir que a imagem da 
enfermagem na imprensa tocantinense é neutra com inclinações negativas e que o 
maior número de notícias veiculadas sobre a área se encaixa como “jornalismo de 
serviço”, isto é, em sua maioria informações sobre emprego, vestibulares, concursos 
e estágios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This study aims to analyze elements about the nursing image in the media 

surrounding Tocantins. To reach a result, three highly visible online communication 

vehicles at state level were analyzed, namely Jornal do Tocantins, T1 Notícias and 

Cleber Toledo. It is an exploratory and documentary research, guided by the 

investigation process of a recent historical past. As a method, the quantitative and 

qualitative method was used, since a survey of subject-matters was carried out for 

later interpretation. The research was done by searching some keywords as 

"nursing" and "nurse" in the referred journalistic sites from October 2018 to 

September 2019, totaling 12 months of analysis and 241 related reports. From the 

results found it was possible to conclude that the image of nursing in the Tocantins 

press is neutral and that the largest number of news reports fit as “service 

journalism”, that is, mostly information about employment, college entrance exams, 

job applications and internships. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Estudos que envolvem a imagem de enfermeiros e enfermeiras veiculada nos 

meios de comunicação ainda são poucos. Quando se delimita este tema para a 

região norte do Brasil, mais precisamente no Estado do Tocantins, produções 

científicas e pesquisas são praticamente inexistentes. Sabe-se que uma das funções 

mais importantes de sites jornalísticos e os seus respectivos profissionais da 

comunicação é a de levar informações de interesse público à sociedade. Com o 

passar do tempo os seres humanos aprimoraram as mais diversas formas de relatar 

histórias e novidades e também à arte de retransmitir de forma real os 

acontecimentos aos demais (SOUSA, 2006). 

Jornais noticiam diariamente as mais variadas notícias, principalmente as 

factuais. Essa tendência em se noticiar os fatos que estão ocorrendo e reduzir as 

opiniões surgiu por volta do século XIX nos Estados Unidos (EUA). “O jornalismo 

tornou-se mais noticioso e factual, mas, por vezes, também mais sensacionalista 

(SOUSA, 2006, p.153)”. Ao entender brevemente como surgiu a forma de se noticiar 

o dia a dia – e que é muito usada pelos veículos de comunicação – também se torna 

interessante salutar uma outra questão. Este estudo tem como premissa, analisar a 

relação das notícias divulgadas por sites de notícias do Tocantins sobre a 

enfermagem. Portanto, também é importante relatar um pouco sobre a profissão, 

para que assim a relação entre os assuntos seja mais bem entendida.  

Sobre a história da enfermagem no Brasil a pesquisadora Waleska Paixão, 

em sua obra “História da Enfermagem – 5ª Edição” traz relatos pertinentes sobre o 

assunto. No entanto, ela deixa claro o desafio de ser realizar uma pesquisa histórica 

que venha a definir a História da Enfermagem e das enfermeiras (PAIXÃO, 1979). 

Ela cita ainda a criação das Santas Casas, nos séculos XVI e XVII, como forma de 

evidenciar que nesta época a profissão teria começado a se estabelecer. A autora 

também chegou a organizar em sua obra uma cronologia da enfermagem nacional e 

também internacional. 

Ao compreender, mesmo que brevemente, que a enfermagem tem um valor 

histórico consolidado e também como os sites de notícias divulgam informações, é 

que se baseou inicialmente a proposta dessa pesquisa. Este projeto realizou um 

levantamento das informações sobre a enfermagem tocantinense, que foram 

divulgadas entre outubro de 2018 e setembro de 2019, totalizando um período de 
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análise de 12 meses. Como objetos de estudo foi utilizados os veículos de 

comunicação do Estado do Tocantins de maior circulação: Cleber Toledo, Jornal do 

Tocantins, T1 Notícias. 

Após a contabilização dos dados, usamos os resultados obtidos e as matérias 

divulgadas para compreender como o jornalismo tocantinense tratou a enfermagem 

em suas notícias divulgadas. Motta (2008) afirma que existe a possibilidade de 

analisar um conjunto de notícias isoladas sobre um único tema, que inicialmente 

podem não apresentar narratividade: 

 

Juntar o que a dinâmica da atividade jornalística separa. Reunir as notícias 
diárias em episódios e sequências maiores, como se fossem um 
acontecimento único e singular. A realidade recriada adquire então nova 
estrutura, clímax e desfechos de histórias que se encaixam em uma 
narrativa inédita e completa. As notícias unitárias passam a ser parte de um 
acontecimento integral (MOTTA, 2008, p. 03).  

 

Neste sentido, justifica-se a quantificação das matérias divulgadas nos 

veículos de comunicação no período proposto, para obter uma união de informações 

sobre o assunto. Esse levantamento poderá proporcionar uma nova forma de 

observar como a mídia local tem tratado os profissionais da enfermagem em suas 

publicações. Destaca-se a importância de um estudo como este, pois são os meios 

de comunicação que geralmente são utilizados para a formação de opinião da 

sociedade. Portanto, a influência dos meios de comunicação na formação da cultura, 

decorre a conclusão de que lhe cabe exercer a sua responsabilidade na formação 

de uma sociedade democrática. A mídia, portanto, tem uma função de educadora 

informal, eficaz e poderosa (MORENO, 2017).  

A enfermagem vai muito além do que a mídia pode mostrar. Tudo começou 

com Florence Nightingale, britânica, poliglota e de intelecto impressionante, que 

sonhava em ser enfermeira. Para aprender, Florence foi à Roma para observar o 

que as irmãs faziam nas irmandades católicas. Ela foi convidada para ir à guerra 

cuidar dos feridos devido a sua grande influência na época. Com a eficiência do 

trabalho das enfermeiras, a taxa de mortalidade diminuiu consideravelmente 

rendendo um prêmio à Nightingale pelo seu feito. Com isso, ela abriu a primeira 

escola de Enfermagem, sendo que, a partir dali foram abertas novas escolas de 

enfermagem o que disseminou a profissão. 
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No Brasil, a enfermagem chegou no período colonial onde sua atuação se 

deu em casas de misericórdia e militar. A terapêutica usada nesse tempo era com 

base nas ervas. Os escravos tiveram um papel importante auxiliando os religiosos 

nos cuidados com os doentes. A percussora da enfermagem no Brasil foi Ana Neri 

que se ofereceu aos militares para prestar serviços ajudando na guerra após seus 

dois filhos serem chamados para servir. (CARDOSO; MIRANDA, 1999) 

Os dois principais nomes da enfermagem são de figuras femininas o que, na 

época, foi uma grande quebra de preconceitos quando a figura da mulher era mais 

precisamente do lar. Até hoje, a grande representatividade da enfermagem se dá por 

mulheres. Coordenar, planejar e supervisionar a assistência prestada por equipes de 

saúde, atuando em áreas assistenciais, administrativas, gerenciais e também 

educacionais fazem parte do que é ser enfermeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar a imagem da enfermagem tocantinense a partir das publicações em 

sites jornalísticos do Estado. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Realizar um levantamento nos sites Cleber Toledo, Jornal do Tocantins e T1 

Notícias, com as matérias que usaram as palavras “Enfermagem”, 

“Enfermeiro” e “Enfermeira”, como palavras-chave para busca no período 

compreendido entre outubro de 2018 e setembro de 2019. 

• Mostrar como a imagem da enfermagem é transmitida à sociedade por meio 

das notícias dos sites locais. 

• Evidenciar se são negativas, positivas ou neutras as informações divulgadas 

sobre a enfermagem tocantinense nos sites jornalísticos analisados.  
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3 METODOLOGIA 
 

Foi realizado uma pesquisa exploratória e documental, orientada pelo 

processo de investigação de um passado histórico recente. Como método foi 

utilizado o quanti-qualitativo, já que um levantamento de dados foi realizado 

inicialmente para, posteriormente, ocorrer a sua interpretação. 

Como objeto de pesquisa foi utilizado como fonte primária as notícias de 

saúde publicadas em mídias online tocantinenses, delimitando a análise aos sites 

jornalísticos: T1 notícias1, Jornal do Tocantins2 e Cleber Toledo3. Eles foram 

escolhidos por terem cada um, mais de 10 anos no mercado da comunicação social 

no Tocantins, isto é, interpreta-se certa credibilidade já construída no Estado. 

Para a realização do levantamento de dados sobre enfermagem, a 

pesquisadora utilizou a ferramenta “Busca”, disponibilizada por cada um dos três 

sites. A partir do uso de “palavras-chave” foi possível encontrar notícias que foram 

veiculadas no passado recente. A análise nas fontes digitais permitiu a coleta de 

notícias relacionadas ao tema estudado. Portanto, foram usadas na busca as 

palavras-chave “enfermeiro”, “enfermeira” e “enfermagem” no período compreendido 

entre outubro de 2018 a setembro de 2019, totalizando doze meses de análise das 

notícias veiculados nos sites estudados. 

Para a organização das informações obtidas foi usada a ferramenta “Excel”. 

Por meio de três tabelas uma para cada site, os dados foram construídos sendo que, 

cada uma teve setes colunas com os seguintes itens: palavra-chave; site; editoria; 

autoria; título da matéria; data da publicação; e link da matéria. Com base na 

pesquisa foi feito um levantamento sobre a imagem do enfermeiro que será 

comparado com o referencial teórico.  

É necessário esclarecer os procedimentos metodológicos, pois conforme  Gil 

(2008, p. 42), a pesquisa é pragmática e também é um “processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método cientifico. O objetivo fundamental da 

pesquisa e descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos”. 

  

 
1 https://www.t1noticias.com.br/ 
2 https://www.jornaldotocantins.com.br/ 
3 https://www.clebertoledo.com.br/  

https://www.t1noticias.com.br/
https://www.jornaldotocantins.com.br/
https://www.clebertoledo.com.br/


 

 

15 

 

4 RESULTADOS E DICUSSÕES 
 

Na pesquisa dos informes jornalísticos estaduais foram encontradas 241 

reportagens. Conforme a imagem abaixo podemos visualizar os números de cada 

site.  

 
 

Gráfico 1 - Número total de notícias 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa 

 

A partir dos números visualizados no gráfico acima foi possível perceber que 

o Jornal do Tocantins, foi o veículo de comunicação com maior número de notícias 

veiculadas sobre a enfermagem. Logo em seguida aparecem os jornais T1 Notícias 

e Cleber Toledo com, respectivamente, 34 e 31 publicações. 

 

Gráfico 2 – Notícias em cada site 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa 

 
Dentre as 241 notícias encontradas após a busca dos três termos: 

“enfermagem, enfermeiro e enfermeira”, foi possível verificar que o termo 

“enfermagem” é o mais utilizado nas palavras-chaves das matérias que envolvem o 

tema. Ele esteve presente em 134 notícias. Em segundo, com 67 palavras-chaves, 

estão as reportagens que incluíram “enfermeira” como palavra de busca. Por último 

o termo “enfermeiro” utilizada apenas 40 vezes. 

Uma questão importante observada a partir da análise das 241 reportagens 

encontradas por meio dos termos de busca, é a de que 57 delas falavam 

exclusivamente sobre editais de concursos, vestibulares, vagas de estágio e vaga de 

emprego. 

 

Gráfico 3 – Número de notícias sobre vestibular, concursos, estágio e vaga de emprego por site e palavra-
chave 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

Como pode ser verificado no gráfico acima, há um número considerável de 

matérias que não possuem caráter informativo sobre as ações da enfermagem no 

Estado. Percebe-se que as notícias divulgadas são apenas de caráter de “serviços”, 

isto é, que disponibilizam oportunidades empregatícias ou de processos seletivos 

para profissionais da área. O jornalismo de serviço possui o objetivo de disponibilizar 

informações necessárias ao leitor ou que num futuro poderá ser essencial para ele 

0 10 20 30 40
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Cleber Toledo T1 Notícias Jormal do Tocantins
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Enfermeiro 1 1 7

Enfermagem 4 7 37

57 notícias veículadas sobre vestibulares, concursos, estágios e vaga de 
emprego, distribuída por site e por termo de busca

Enfermeira Enfermeiro Enfermagem
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(VAZ, 2008). Neste contexto, vale salientar que essas reportagens cumprem um 

papel social. Porém, não contribuem de forma positiva com a imagem da 

enfermagem perante a população, estabelecendo uma função neutra. Abaixo, 

exemplos dessas notícias de serviços:   

 

Figura 1 - Reportagem do T1 Notícias veiculada no dia 20 de julho de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Print do Portal T1 Notícias em 05/12/2019. 
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Fonte: Print do Jornal do Tocantins em 05/12/2019. 

 

Figura 2 - Reportagem do Jornal do Tocantins veiculada no dia 15 de janeiro de 2019 
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Percebe-se que a produção de informação sobre a enfermagem, a partir das 

notícias estudadas, não trata realmente sobre o papel da profissão ou sobre sua 

atuação. Nota-se que a maioria das reportagens são sobre editais de concursos, 

vestibulares, vagas de estágio, ou seja, quando se trata da enfermagem muitas 

matérias estão incluídas no jornalismo de serviços. 

O veículo de comunicação Jornal do Tocantins foi o que teve mais 

publicações, levando em consideração que inclui em seu acervo, matérias de outros 

jornais. Deste respectivo jornal, nenhuma reportagem com o descritor “enfermagem” 

faz referência direta ao exercício da profissão em si. Com as palavras “enfermeiro” e 

“enfermeira”, os achados foram referenciais ao trabalho da pessoa física. Como por 

exemplo uma entrevista dada ao jornal falando sobre a fila no DETRAN 

(Departamento de trânsito), ou até mesmo uma crônica sobre o casamento de uma 

enfermeira.  

O site Cleber Toledo obtém o menor número de matérias. Para “enfermeiro” e 

“enfermeira’ sua referência é apenas para a categoria em geral, nada em específico. 

O que houve maior representatividade foram as notícias sobre um hospital particular 

do estado. No entanto, por meio da análise, percebeu-se que em grande das 

veiculações eram promovidas pela própria assessoria de comunicação da referida 

instituição. 

O T1 Notícias foi o que obteve o menor achado com a palavra “enfermeira” 

com apenas duas (2) notícias incluindo o gênero feminino em sua busca. Vale 

ressaltar, a partir desse contexto, que a enfermagem é composta em sua grande 

maioria por mulheres. De forma negativa, uma dessas reportagens fala sobre uma 

servidora fantasma de um órgão público que é enfermeira. Outra relata sobre uma 

equipe de enfermagem e seu trabalho realizado em uma cirurgia.  

No gráfico abaixo, podemos ver uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) em 2010 onde se percebe que a maior representatividade 

feminina na enfermagem. 
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               Gráfico 4 - Porcentagem de profissionais de enfermagem em relação ao sexo dos profissionais em 2010. 

Fonte: COFEN, 2011. 
 

Percebe-se a partir do gráfico acima que a profissão é majoritariamente 

composta por mulheres. Com as discussões atuais sobre a importância da igualdade 

de gênero em todas as áreas, torna-se pertinente destacar a representação feminina 

na enfermagem. Dos três veículos analisados, apenas um deles, o T1 Notícias, 

utilizou em menor quantidade o termo “enfermeira” nas palavras-chaves de busca 

suas matérias. Vale ressaltar que o Portal possui como editora uma mulher, a 

jornalista Roberta Tum.  

Neste contexto é imprescindível que haja representatividade para que 

questões ou problemas de determinados públicos sejam colocados em discussão. 

No que diz respeito ao papel da mídia, ela entra como uma peça chave na promoção 

de debates e reflexões, pois Moreno (2017, p. 73) diz que “a mídia representa, 

muitas vezes, a única ou principal fonte de informação – e de formação da opinião – 

da sociedade”.  

Sobre a importância de colocar esses assuntos em debate a autora também 

traz uma afirmação pertinente: 

 

Das análises do impacto, da influência e da importância dos meios de 
comunicação na formação da cultura, decorre a conclusão de que lhe cabe 
exercer a sua responsabilidade na implementação da equidade entre os 
gêneros e, consequentemente, na formação de uma sociedade 
democrática, igualitária e inclusiva (MORENO, 2017, p. 80). 

 

Dada a sua importância, tal explanação mostra a necessidade de analisar 

com mais profundidade como os meios de comunicação têm trabalhado a questão 

do fomento a debates sobre desigualdade de gênero. No caso deste estudo, como a 
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mídia tem colocado em evidência a representação da mulher enfermeira como 

protagonista. 

Encerrando essa breve explanação sobre gênero, volta-se a atenção para o 

conteúdo das informações divulgadas nos veículos analisados. Quando se trata de 

erros de atuação em enfermagem, percebeu-se que houve um destaque na 

imprensa sobre o fato ocorrido. Pode ser citado como exemplo, uma matéria 

encontrada sobre a fratura de clavícula de um bebê durante o parto: 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Print T1 Notícias em 05/12/2019. 

 

Entende-se em um primeiro momento, a partir da leitura do título da matéria, 

que houve uma falha de um profissional da enfermagem durante um procedimento 

obstétrico. Após a leitura completa, com a inclusão do posicionamento do órgão 

responsável pelo hospital, compreendeu-se melhor a situação da parturiente: 

 

 
(...) a paciente chegou no hospital já em trabalho de parto avançado, 
quando o bebê já estava sendo expulso e que por isso não houve tempo 
para a realização dos exames. Já sobre a atuação dos enfermeiros, a SES 
informou que os enfermeiros têm formação em obstetrícia e que estão 
habilitados para a realização de partos, conforme resolução do Conselho 
Federal de Enfermagem nº 516/2016. A nota afirmou ainda que não há falta 
de médicos no Hospital Dona Regina e que a escala está regular (T1 
NOTÍCIAS, online, 2019). 

 

Figura 3 – Reportagem do T1 Notícias veiculada dia 22 de abril de 2019 
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Essa situação evidencia como fatores negativos que envolvem acidentes, 

possíveis erros de profissionais da saúde, entre outros, estão dentro dos critérios 

estabelecidos pelos jornais/jornalistas, para que um assunto venha a se tornar 

notícia. De acordo com Traquina (2002, p. 186-202 apud, SOUSA, 2006, p. 220) 

existem valores-notícia de seleção. Ele cita alguns deles, tais quais: morte; 

notoriedade; proximidade; relevância ou importância; novidade; fator tempo - 

atualidade, cabide noticioso; notabilidade. 

Percebe-se, a partir da análise feita da matéria, que há um desconhecimento 

sobre a atuação da enfermagem. Interpreta-se que a notícia acima foi escolhida pelo 

critério de novidade, pois muitos acreditam que apenas médicos possam conduzir 

um parto. No entanto, conforme informado na própria notícia, a resolução do 

Conselho Federal de Enfermagem nº 516/2016, prevê que profissionais habilitados 

realizem o procedimento.  

A partir da observação sobre o desconhecimento da atuação da enfermagem, 

torna-se pertinente algumas explicações neste sentido. De acordo com o periódico 

Nursing Times (2019), no Reino Unido começaram a ser feitas cirurgias cardíacas 

pela enfermagem. O Sistema Nacional de Saúde Britânico percebeu a importância 

de capacitar enfermeiros especialistas para ajudar na demanda e atendimento. Esse 

avanço da enfermagem, está em acordo com o relatório da Royal College of 

Surgeons do Reino Unido. Nele é citado que a inclusão da enfermagem é importante 

para que haja um atendimento de qualidade ao paciente (NURSING TIMES, 2019). 

Uma pesquisa feita pelo Reino Unido com a população britânica em 2016, 

apontava que os Enfermeiros eram os profissionais mais respeitado com um total de 

93% (G1, 2016). O que se percebe da imprensa tocantinense é de que a mesma 

não tem conhecimento sobre as atividades que podem ser exercidas por um 

profissional da enfermagem, o que mostra a desvalorização e o decaimento da 

popularização da profissão, sendo que esta é uma das maiores categoria de 

profissionais da área da saúde. 

No Tocantins, há dezenas de locais de graduação em enfermagem. Levando-

se em consideração que a instituição de ensino precisa seguir os três pilares da 

universidade (ensino, pesquisa e extensão), entende-se que haja conteúdos de 

qualidade para o desenvolvimento da profissão e também sobre a atuação 

acadêmica, que possam contribuir com estudantes e docentes, tanto na divulgação 
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de suas atividades, quanto aquisição de conhecimento. Esse tipo de avanço no 

estado, pode contribuir positivamente com a imagem da enfermagem regional. No 

que diz respeito à sua expansão para outros lugares, compreende-se que que a 

profissão poderia ganhar mais credibilidade, confiabilidade e qualidade sob a 

perspectiva da opinião pública. Neste contexto, a enfermagem no Tocantins e em 

todo o País poderá ser mais reconhecida, como merece.  

 Na instituição de ensino UFT, por exemplo, podem ser encontradas áreas de 

atuação em que há inovações na área de atendimento ao paciente, cuidados 

especiais necessários para vários tipos de morbidades, projetos de professores e 

alunos entre outros. Em uma pesquisa feita no site da instituição foram encontradas 

várias notícias que tratam de assuntos positivos que envolvem a enfermagem. Uma 

delas traz em seu título a seguinte informação: “Estudantes e egressos de 

Enfermagem da UFT são selecionados para capacitação em São Paulo e Alemanha” 

(UFT, 2019, online). Nos sites analisados não houve nenhuma citação sobre essa 

questão, o que mostra que tal informação não obteve nenhum tipo de valor-notícia 

para as redações.  

Ao observar sobre as questões positivas sobre a profissão nos veículos 

estudados, percebeu-se que no site Cleber Toledo, foi divulgada uma notícia em que 

um hospital particular de Palmas, capital do Tocantins, realizou uma capacitação 

com todos os profissionais sobre saúde mental. Essa capacitação foi ministrada por 

um enfermeiro especialista em saúde mental, Domingos de Oliveira, professor do 

curso de enfermagem da UFT, vice coordenador do curso e orientador desse 

trabalho. Esse mesmo profissional publicou em conjunto com uma professora do 

curso, Jaciane Cavalcante, o livro de capacitação em saúde mental. Neste caso, 

observou-se que mídia local observou um critério de valor-notícia, para que a ação 

fosse divulgada. 

Percebe-se que há muita informação positiva sobre a área, que merecia 

destaque maior na imprensa regional. Porém, há uma hipótese de que própria 

universidade não tenha dado visibilidade para as ações do curso de enfermagem. O 

empenho em trazer profissionais qualificados para capacitar os alunos é algo que se 

pode ver nos editais de convocações. Tem-se projetos de extensão que abordam 

todos os âmbitos da área da saúde. Desde feridas a orientações do parto e 

puerpério. São desenvolvidas Seminários, Semanas acadêmicas, Minicursos, 

https://ww2.uft.edu.br/index.php/ultimas-noticias/26212-estudantes-e-egressos-de-enfermagem-da-uft-sao-selecionados-para-capacitacao-em-sao-paulo-e-alemanha
https://ww2.uft.edu.br/index.php/ultimas-noticias/26212-estudantes-e-egressos-de-enfermagem-da-uft-sao-selecionados-para-capacitacao-em-sao-paulo-e-alemanha
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conferências, entre outros, com o intuito de capacitação e conhecimento 

técnico/científico para profissionais e acadêmicos. Nem mesmos os usuários e 

estudantes do campus muitas vezes sabem das atividades ofertadas e 

estabelecidas no âmbito educacional. 

Fazendo esse adendo, percebe-se a qualificação dos profissionais 

enfermeiros que diversas vezes não se tem o valor merecido. Nesse contexto o que 

ajudaria a ter uma melhor visão dos trabalhos feitos, seria o apoio e 

desenvolvimento do marketing profissional e pessoal, com o apoio institucional, onde 

poderia apoiar e impulsionar outros profissionais a mostrar o seu trabalho nas 

diversas mídias. (LANZARIN; ROSA, 2012) 

O mundo hoje gira em torno da comunicação e mídia, seja ela jornalística ou 

social. Precisa-se usufruir mais dessas plataformas e mostrar empoderamento de 

seus recursos. O lugar onde existe mais interação é o meio das redes socias. O que 

era antes utilizada apenas para uso pessoal, hoje virou um mecanismo de busca de 

informações e promoção. A inserção neste meio levando informações e 

conhecimento para as pessoas, mostrando o conhecimento técnico e científico de 

forma mais integrativa e interpessoal, pode mostrar ao cliente e população a gama 

de informações e possíveis áreas de atuação da enfermagem. Esse é um modo em 

que o profissional pode se comunicar mostrando facilidade e sua acessibilidade. 

Para demonstrar a importância da enfermagem brasileira, será citado a 

história de duas enfermeiras que lutaram pela profissão, Ana Nery e Wanda de 

Aguiar Horta. Segundo Cardoso e Mirandaserviço (1999), Nery foi voluntária na 

guerra do Paraguai para se manter pertos dos filhos. Ana ficou conhecida como 

“mãe dos brasileiros”, título ganhado pelos próprios soldados na guerra. Durante a 

batalha, Ana Nery cuidou dos soldados feridos e levou acalento para aqueles que 

estavam partindo. Em sua casa, criou um abrigo para os feridos e ganhou várias 

homenagens. Sua história foi de maior repercussão por ter cumprido esse trabalho 

de forma voluntária e de ter por conta própria buscado conhecimento para ajudar os 

enfermos. 

Wanda Horta criou uma das teorias de enfermagem com o pressuposto das 

Necessidades Humanas Básicas. Autora de inúmeras pesquisas, Horta contribuiu 

não só com sua teoria mas também para a reafirmação de que o enfermeiro faz 
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mais do que aplicar uma injeção. Podemos verificar essa fala com um trecho de seu 

trabalho Horta (1964): 

 

"O que temos podido observar nos hospitais em matéria de conforto ao 
paciente, não só nos serviços puramente assistenciais e gratuitos, mas até 
mesmo nos particulares e pagos é tão desanimador que quase nos leva a 
concluir: "NOS HOSPITAIS OFERECEMOS O MÁXIMO DE 
DESCONFORTO AOS INTERNADOS" (grifos da autora).  (apud Gonçalves, 
1988, p. 10). 

 

Wanda ofereceu bem mais que seus serviços para a história da enfermagem, 

ela mostrou que com determinação se pode crescer e inovar. Duas mulheres que 

marcaram a história da enfermagem para que essa linda profissão pudesse ter 

prestígio e reconhecimento.  
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5 Conclusão 
 

A partir da análise das notícias levantadas nos sites T1 Notícias, Cleber 

Toledo e Jornal do Tocantins, foi possível perceber que a imagem da enfermagem 

no Tocantins é neutra, com inclinações negativas.  

O primeiro ponto pode ser comprovado por meio das matérias que envolvem 

jornalismo de serviço, em que são encontradas apenas informações sobre 

vestibulares, concursos, estágios e vagas de emprego. Já o segundo ponto é 

perceptível quando se leva em consideração os critérios de noticiabilidade. 

Geralmente os temas polêmicos, que envolvem falhas, erros ou crimes, têm maior 

destaque na imprensa. A enfermagem dentro deste ponto foi citada, pois pessoas 

formadas na área ou trabalhando em equipe estavam envolvidas. 

Informações positivas, sobre conquistas da profissão e de profissionais, 

projetos de extensão ou sociais não tiveram nenhum destaque, conforme verificado 

nas mais de 200 matérias encontradas a partir dos termos “enfermagem”, 

“enfermeiro” e “enfermeira”. A única informação veiculada positivamente foi sobre o 

atendimento de uma clínica de enfermagem em uma universidade particular.  

Outra questão que merece ser destacada é a importância de se debater o 

fortalecimento da imagem da mulher. No caso da enfermagem, profissão 

majoritariamente feminina, este um é um ponto relevante, passível de crítica e 

cobranças, já que um dos veículos de comunicação estudados, usou o termo 

“enfermeira” em apenas duas notícias da área veiculadas no período de um ano. 

Percebeu-se também por meio deste estudo, como a imagem da enfermagem 

no Estado do Tocantins, ainda não é valorizada como deveria. Quem vive o dia-a-dia 

da graduação na área sabe os inúmeros projetos, estudos, pesquisas, trabalhos e 

ações realizadas dentro das universidades e nas atividades extramuros e que 

poderiam ser divulgadas amplamente para a sociedade, mostrando a importância da 

enfermagem e de suas ações, e como estas podem melhorar a qualidade de vida da 

população.  

Outra questão evidente é sobre a necessidade de se trabalhar o marketing 

pessoal na formação das enfermeiras e enfermeiros, bem como aos que já são 

graduados. Um dos focos que poderia auxiliar na melhoria da imagem da profissão é 

a de uma educação que motive a importância da autovalorização no mercado de 

trabalho e perante a sociedade. 
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Portanto, essa pesquisa poderá ser útil para outras futuras, que venham a 

aprofundar os motivos que levam a essa desvalorização comunicacional da 

profissão. Também será importante para análises que promovam maiores debates 

sobre investimentos em divulgação, sobre a imagem da enfermagem perante a 

sociedade, bem como sobre formas de se reverter esse cenário de neutralidade, 

com inclinações negativas, que se tem hoje sobre a profissão e sobre os 

profissionais tocantinenses.  
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ANEXOS 
 

ANEXO I – TABELA DE MATÉRIAS JORNAL DO TOCANTINS 
 

PALAVRA 
CHAVE 

EDITORIA AUTOR TÍTULO DA MATÉRIA DATA DE 
PUBLICAÇÃO 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

DEFENSORIA OFERECE APOIO 
PÚBLICO E GRATUITO 20/09/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

ÓRGÃOS DIVERGEM SOBRE 
NOMENCLATURA 20/09/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Inscrições para 480 vagas do Vestibular 
2020/1 da Unitins estão abertas até 16 de 
outubro 16/09/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA 

REDAÇÃO E 
UFT 

UFT divulga relação de estudantes 
selecionados para o Enade 2019  11/09/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Unitins lança 480 vagas em nove cursos 
para Vestibular 2020/1 09/09/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA ESTADÃO 

Polícia abre inquérito contra médico que 
teria negado atendimento a idosa por "não 
compensar" 04/09/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Hospital Geral de Palmas realiza mutirão 
de tomografia e ressonância a partir de 
sábado 04/09/2019 

ENFERMAGEM POLÍTICA REDAÇÃO 

Empresas de réu da ONGs de Papel 
recebem 72% da cota do gabinete de 
Amélio e 60% do de Amélia  02-09-2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Redução de passes gratuitos em 
carteirinha de ônibus da UFT gera 
reclamações entre alunos 23/08/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Simulação de acidente grave envolvendo 
ônibus e caminhão é realizada próximo a 
ponte de Palmas 23/08/2019 

ENFERMAGEM MAGAZINE REDAÇÃO 

Bonfim registra queimada e caso de 
violência doméstica; forças de segurança 
atuam no povoado 12/08/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA ESTADÃO 

Para missa, médico ou cinema, agências 
oferecem serviço de companhia a idosos 11/08/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Governo sanciona MP dos plantões 
médicos com flexibilização de horários, 
mas com mesma carga horária 02/08/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃÕ 

Direito e enfermagem na Unitins de 
Augustinópolis são reconhecidos pelo 
Conselho de Educação 31/07/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Veículos são furtados no HGP e PM 
disponibiliza dupla para rondas de 
segunda a sexta 26/07/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Ventania, umidade baixa e poeira 
prejudicam saúde da população e médica 
dá dicas para o tempo seco 25/07/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Prefeitura de Brejinho de Nazaré lança 
concurso com salários que variam entre 
R$ 998 e R$ 3.344,00 24/07/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Projeto de Museu de Morfologia da UFT 
recebe doações e já agenda visitas 17/07/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA O POPULAR 

Quatro pessoas da mesma família do 
Tocantins morrem em acidente em rodovia 
de Goiás 15/07/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA ESTADÃO 

Universidade pública lança vestibular 
específico para pessoas trans 11/07/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Técnica de enfermagem agredida com 
pedradas morre após quase um mês 
internada no HGP 11/07/2019 

ENFERMAGEM POLÍTICA REDAÇÃO 
Deputados estaduais aprovam 60 projetos 
antes do recesso parlamentar  05/07/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Método Canguru auxilia famílias no 
cuidado de bebês prematuros e de baixo 
peso 05/07/2019 

ENFERMAGEM POLÍTICA REDAÇÃO 

MP aprovada nas comissões da AL é uma 
"tentativa de enganar a sociedade e os 
servidores", diz Simed 28/06/2019 

ENFERMAGEM POLÍTICA REDAÇÃO Duas comissões da Assembleia 28/06/2019 
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Legislativa aprovam MP da carga horária  

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA ESTADÃO 

Quase um quarto dos jovens brasileiros 
não estuda nem trabalha, revela IBGE 17/06/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Presídio feminino não tem médico, 
dentista e psicólogo; só uma técnica em 
enfermagem para 70 presas  17/06/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Unitins oferta 416 vagas para cursos de 
graduação em edital de transferência 
externa 17/06/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA 

AGÊNCIA 
BRASIL 

Pesquisa aponta que mulheres aumentam 
escolaridade em relação aos homens, 
mas ainda ganham menos 17/06/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO Intolerância religiosa  16/06/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Centro de Saúde da Quadra 1.004 Sul 
passará a atender das 7 às 21 horas até o 
final do mês de julho 14/06/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA O POPULAR 

Suspeito de estuprar estudante de 
arquitetura em UTI se apresenta à polícia 
em Goiânia 29/05/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Coren-GO abre processo contra suspeito 
de estupro em hospital de Goiânia 29/05/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Mães que encontram a força nas 
necessidades especiais dos filhos 12/05/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Prefeitura de Porto Nacional abre 
concurso com mais de 370 vagas 02/04/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Concursos no Tocantins oferecem mais de 
580 vagas para diversos níveis  08/05/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Cursos de medicina e direito são os mais 
concorridos no vestibular 2019/2 da UFT; 
confira lista  08/05/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA O POPULAR 

Esposa diz que professor assassinado por 
aluno "achava que podia mudar as 
pessoas" 01/05/2019 

ENFERMAGEM ECONOMIA ESTADÃO Com ou sem experiência, falta trabalho 01/05/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Inscrições do concurso para técnicos e 
professores do IFTO terminam nesta 
quinta-feira 01/05/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA 

AGÊNCIA 
BRASIL 

A cada 3 horas e 40 minutos uma pessoa 
morre por acidente de trabalho no Brasil, 
diz pesquisa 28/04/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Saúde indígena no Estado enfrenta 
dificuldades como marcação de exames e 
acompanhamento gestacional  19/04/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA O POPULAR 

Provas do Enade são marcadas para 24 
de novembro  17/04/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA ESTADÃO 

Ministério anuncia horário ampliado em 
postos de saúde  09/04/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA 

AGÊNCIA 
ESTADO 

Militares são presos por fuzilar carro e 
matar músico no Rio de Janeiro 08/04/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA 

AGÊNCIA 
BRASIL 

Viúva de músico morto em operação do 
Exército diz que queria ter morrido ao lado 
do marido 08/04/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Edital do concurso do IFTO é retificado e inclui 
vagas para jornalista e enfermeiro 05/04/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Com a tramitação da MP da carga horária, 
sindicatos da saúde se reúnem com deputados 
para negociar 03/04/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Vestibular do Ceulp/Ulbra de Palmas 
inscreve até maio com vagas para 20 
cursos 01/04/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Governo autoriza a contratação de 
médicos especialistas e profissionais de 
diversas áreas 30/03/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

IFTO oferta 16 vagas com salário de até 
R$ 9,6 mil em concurso para junho 29/03/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA 

REDAÇÃO E 
MPE 

Estado é levado à Justiça após 
irregularidades encontradas no Hospital 
Infantil de Palmas 28/03/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Governo edita Medida Provisória com 
nova carga horária dos hospitais 14/03/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA ESTADÃO 

Conselho regulamenta serviços de auxiliar 
veterinário  11/03/2019 
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ENFERMAGEM 

VIDA 
URBANA 

REDAÇÃO 

Faltam medicamentos no Hospital Infantil 
de Palmas e vistoria encontra até fezes de 
animais 02/03/2019 

ENFERMAGEM 

VIDA 
URBANA 

REDAÇÃO 

Mais de 450 vagas de emprego abertas 
em oito cidades do Tocantins nesta 
segunda; confira 18/02/2019 

ENFERMAGEM 
CAPA 

REDAÇÃO 
Usuários reclamam da demora no 
atendimento do Detran 15/02/2019 

ENFERMAGEM 

VIDA 
URBANA 

REDAÇÃO 

Conselho Regional de Enfermagem terá 
que devolver anuidades indevidas 
cobradas desde 2003 11/02/2019 

ENFERMAGEM 
ESPORTES 

ESTADÃO 

Melhora quadro de saúde de Jhonata, que 
teve 35% do corpo queimado em CT do 
Fla 11/02/2019 

ENFERMAGEM 

VIDA 
URBANA 

REDAÇÃO 

Segunda começa com 450 vagas de 
emprego no Tocantins e 80 para carnaval 
de Gurupi; confira 11/02/2019 

ENFERMAGEM 
ECONOMIA 

ESTADÃO 
Redes de fast-food travam guerra do 
mega-hambúrguer 10/02/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Aprovados no Vestibular 2019/1 da UFT 
devem fazer matrícula até esta sexta, 8 07/02/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Maioria dos presos da CPP de Palmas 
está com doenças contagiosas na pele 05/02/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Servidores da Saúde acionam Justiça 
contra carga horária fixada por secretário 04/02/2019 

ENFERMAGEM CAPA REDAÇÃO 
Fechamento de 21 escolas estaduais 
causa indignação na população 04/02/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Wellington Camargo fica na cela de João 
de Deus 01/02/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Candidatos comemoram aprovação no 
vestibular tradicional da UFT; confira lista 31/01/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA 

AGÊNCIA 
BRASIL 

Médico conhecido como Doutor Bumbum 
deixa prisão no Rio 30/01/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

UFT divulgará resultado do Vestibular 
2019/1 nesta quinta-feira, 31  30/01/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Confira as maiores notas de corte do Sisu 
nas instituições públicas do Tocantins 28/01/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

IEL abre 22 vagas de estágio para 
estudantes do ensino médio, tecnológico e 
superior 23/01/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Sem estrutura de saúde municípios 
menores precisam gastar mais com cada 
habitante 22/01/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Prefeitura de Dianópolis lança editais para 
contratação com salários de até R$ 12 mil 15/01/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Concursos no Tocantins oferecem mais de 
100 vagas 14/01/2019 

ENFERMAGEM NOTÍCIAS REDAÇÃO 

Após constantes reclamações, Palácio 
anula exoneração de mais de 500 
profissionais da saúde 09/01/2019 

ENFERMAGEM NOTÍCIAS REDAÇÃO 

Enfermagem com 76% dos profissionais 
de volta é a área mais recontratada pelo 
governo 05/01/2019 

ENFERMAGEM NOTÍCIAS REDAÇÃO 
Governo recua e publica 2.520 
nomeações para a Secretaria da Saúde 05/01/2019 

ENFERMAGEM NOTÍCIAS REDAÇÃO 
Contratos extintos passam de 3,7 mil na 
saúde e mais de 6 mil em serviços gerais  04/01/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Denúncias de precariedade no 
atendimento e trabalho sem contrato no 
HGP 03/01/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Sindicato aponta extinção de 629 
contratos médicos e cobra solução 02/01/2019 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Mais de 1,6 mil vagas serão ofertadas 
pelo Sisu 2019 para instituições do TO 27/12/2018 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Aprovados em cadastro de reserva para o 
Sistema Socioeducativo são convocados 
para curso de formação 20/12/2018 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

UFT oficializa mudanças para novos 
ingressos 11/12/2018 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Vestibular da UFT teve início das provas 
adiado em 10 minutos 09/12/2018 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Mais de 15 mil pessoas realizam 
vestibular 2019 da UFT hoje 09/12/2018 
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ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO João XXIII quer ajuda para idosos 30/11/2018 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Cursos de Medicina, Direito e 
Enfermagem são os mais concorridos no 
vestibular 2019 da UFT; confira 28/11/2018 

ENFERMAGEM NOTÍCIAS REDAÇÃO 
Sine de Palmas registra 125 vagas de 
emprego nesta segunda 26/11/2018 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Equipe de Consultório na Rua preta 
assistência a idoso 16/11/2018 

ENFERMAGEM NOTÍCIAS REDAÇÃO 
Sine de Palmas divulga mais de 100 
vagas de emprego nesta segunda 12/11/2018 

ENFERMAGEM NOTÍCIAS REDAÇÃO 
Mais de 120 vagas de emprego 
disponíveis em Palmas nesta quinta 08/11/2018 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Novembro azul: centros de saúde da 
Capital atendem à noite a partir desta 
terça 06/11/2018 

ENFERMAGEM NOTÍCIAS REDAÇÃO 
Sine de Palmas divulga mais de 90 vagas 
de emprego nesta segunda 22/10/2018 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Mais de 100 oportunidades de emprego 
disponíveis nesta sexta-feira 19/10/2018 

ENFERMAGEM NOTÍCIAS 
AGÊNCIA 
BRASIL 

Cai número de deputados eleitos com 
votos próprios em 2018 15/10/2018 

ENFERMAGEM NOTÍCIAS REDAÇÃO 
Mais de 100 vagas de emprego são 
ofertadas em Palmas  15/10/2018 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Protocolo de tratamento dependem do 
estado do tumor 14/10/2018 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Ulbra abre inscrições para vestibular 2019 
com vagas para 20 cursos 08/10/2018 

ENFERMAGEM NOTÍCIAS REDAÇÃO 
Sine Palmas disponibiliza mais de 120 
vagas de emprego nesta quinta 04/10/2018 

ENFERMAGEM NOTÍCIAS REDAÇÃO 
Sine Palmas disponibiliza mais de 100 
vagas de emprego 02/10/2018 

ENFERMAGEM 
VIDA 
URBANA 

AGÊNCIA 
BRASIL 

Saúde estuda incluir duas novas doses no 
calendário de vacinação 01/10/2018 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Funcionários de hospital particular da 
Capital pedem pelo pagamento de dívida 
do Governo em protesto 16/09/2019 

ENFERMEIRO MAGAZINE REDAÇÃO 

Bonfim registra queimada e caso de 
violência doméstica; forças de segurança 
atuam no povoado 12/08/2019 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Adolescente é encontrado morto dentro do 
Case em Palmas 06/08/2019 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃ 

Governo sanciona MP dos plantões 
médicos com flexibilização de horários, 
mas com mesma carga horária  02/08/2019 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Prefeitura de Brejinho de Nazaré lança 
concurso com salários que variam entre 
R$ 998 e R$ 3.344,00  24/07/2019 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Concursos no Tocantins oferecem mais de 
580 vagas para diversos níveis  08/05/2019 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Saúde indígena no Estado enfrenta 
dificuldades como marcação de exames e 
acompanhamento gestacional  19/04/2019 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA ESTADÃO 

Ministério anuncia horário ampliado em 
postos de saúde  09/04/2019 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Edital do concurso do IFTO é retificado e 
inclui vagas para jornalista e enfermeiro 05/04/2019 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Prefeitura de Porto Nacional abre 
concurso com mais de 370 vagas 02/04/2019 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Governo autoriza a contratação de 
médicos especialistas e profissionais de 
diversas áreas 30/03/2019 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Renascendo: a alteração de documentos 
que tem mudado a vida de transexuais no 
Tocantins 12/02/2019 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Servidores da Saúde acionam Justiça 
contra carga horária fixada por secretário 04/02/2019 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Prefeitura de Dianópolis lança editais para 
contratação com salários de até R$ 12 mil  15/01/2019 

ENFERMEIRO NOTÍCIAS REDAÇÃO 

Enfermagem com 76% dos profissionais 
de volta é a área mais recontratada pelo 
governo  05/01/2019 

ENFERMEIRO NOTÍCIAS REDAÇÃO Contratos extintos passam de 3,7 mil na 04/01/2019 
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saúde e mais de 6 mil em serviços gerais 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Aprovados em cadastro de reserva para o 
Sistema Socioeducativo são convocados 
para curso de formação 20/12/2018 

ENFERMEIRO NOTÍCIAS REDAÇÃO 
Sine de Palmas divulga mais de 100 
vagas de emprego nesta segunda 12/11/2018 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Protocolo de tratamento dependem do 
estado do tumor 14/10/2018 

ENFERMEIRO 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO Fortalecimento é a saída no Tocantins 05/10/2018 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Feito no amor, nascido na dor: a violência 
obstétrica na gestação 20/09/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Defensoria oferece apoio público e 
gratuito 20/09/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA O POPULAR 

Grávida de seis meses, mulher sofre AVC 
a caminho do próprio casamento e morre  17/09/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA ESTADÃO 

Polícia abre inquérito contra médico que 
teria negado atendimento a idosa por "não 
compensar" 04/09/2019 

ENFERMEIRA MUNDO ESTADÃO 
Guerra mais sangrenta da história 
completa 80 anos 01/09/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Cerca de 2.500 doses extras da vacina de 
sarampo devem abastecer unidades de 
saúde no Tocantins 29/08/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Palmas intensificará imunização contra 
sarampo a partir desta sexta-feira 22/08/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Mutirão realizará 800 testes rápidos contra 
hepatite neste sábado em Araguaína 02/08/2019 

ENFERMEIRA MAGAZINE REDAÇÃO 

Agda Lia e Mairon Nunes escolheram a 
manhã de um domingo para celebrar o 
amor 01/08/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA ESTADÃO 

Duas pessoas são mortas a facadas nas 
imediações da Lagoa, na zona sul do Rio 28/07/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Justiça recebe denúncia na operação 
contra fantasmas e Marcelo Miranda vira 
réu em ação penal 17/07/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA 

AGÊNCIA 
BRASIL 

Brumadinho: polícia prende suspeitos de 
fraudar indenizações da Vale 09/07/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Método Canguru auxilia famílias no 
cuidado de bebês prematuros e de baixo 
peso 05/07/2019 

ENFERMEIRA POLÍTICA REDAÇÃO 

Futebol na OAB termina no murro em 
Araguaína; atleta desmaia com agressão 
e time deixa Copa Sandes 29/06/2019 

ENFERMEIRA MAGAZINE REDAÇÃO 
O enlace de Warliana Fernandes e André 
Luiz Aguiar em Porto Nacional  25/06/2019 

ENFERMEIRA MAGAZINE REDAÇÃO Queimaduras de Segundo Grau  19/06/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA ESTADÃO 

Quase um quarto dos jovens brasileiros 
não estuda nem trabalha, revela IBGE 19/06/2019 

ENFERMEIRA POLÍTICA REDAÇÃO 

Mãe de suspeita de ser fantasma é 
exonerada do gabinete de Leo Barbosa 
após ser indiciada na Catarse 07/06/2019 

ENFERMEIRA POLÍTICA REDAÇÃO 

Fantasmas: Operação Catarse indicia ex-
governador Marcelo, ex-secretário Télio 
Leão e mais quatro 06/06/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Coren-GO abre processo contra suspeito 
de estupro em hospital de Goiânia  29/05/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Em Palmas, 12.262 pessoas ainda 
precisam se imunizar contra a gripe 28/05/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Campanha Nacional de Vacinação contra 
a gripe chega ao fim nesta sexta-feira 27/05/2019 

ENFERMEIRA CAPA 
REDAÇÃO E 
ASCOM 

Palmas também não consegue atingir a 
meta 23/05/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Dos 12 grupos prioritários apenas um 
alcançou a meta no Tocantins 23/05/2019 

ENFERMEIRA MUNDO ESTADÃO 
Ao ser detido, ex-advogado de Trump diz 
que 'há muito para contar'  06/05/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Hemocentro realiza campanha de doação 
em homenagem a Maio Amarelo  03/05/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO Sangue de homossexual 28/04/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Centro de Saúde da 1.206 Sul abre as 
portas neste sábado, 27, para atender 27/04/2019 
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mulheres 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Mães que doarem leite materno poderão 
solicitar isenção de taxa de inscrição em 
concursos no TO 18/04/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Crianças com seis anos incompletos e 
gestantes já podem se vacinar contra 
Influenza  10/04/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Zika não é o maior vilão em casos de 
microcefalia 09/04/2015 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Crescimento nos casos de zika no 
Tocantins não condiz com realidade, diz 
especialista  09/04/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Curso capacitará técnicos de Palmas para 
atuarem na Campanha de vacinação 
contra Influenza  03/04/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA ESTADÃO 

Um dos condenados pela morte do 
menino Bernardo recebe liberdade 
condicional 26/03/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Apesar de crescente, casos de 
tuberculose são subnotificados no 
Tocantins  26/03/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Mulher sofre AVC no interior do tocantins 
e é levada de helicóptero para HGP em 
Palmas 17/03/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Criança vítima de afogamento doméstico 
segue internada, mas quadro de saúde é 
considerado estável 12/03/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Condenados por Lei Maria da Penha não 
poderão assumir cargos 11/03/2019 

ENFERMEIRA MUNDO ESTADÃO 
Marinheiro da icônica foto do beijo em NY 
morre aos 95 anos 18/02/2019 

ENFERMEIRA MAGAZINE O POPULAR Bibi Ferreira morre aos 96 anos 13/02/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA O POPULAR 

MP oferece denúncia contra suspeito de 
matar motorista de aplicativo em 
Aparecida de Goiânia 08/02/2019 

ENFERMEIRA MUNDO REDAÇÃO 

Missa de 7ª dia da motorista Vanusa da 
Cunha será realizada nesta sexta, em 
Goiânia 25/01/2019 

ENFERMEIRA MUNDO O POPULAR 

Suspeito teria praticado “atos libidinosos” 
em corpo de motorista de aplicativo; veja 
entrevista 23/01/2019 

ENFERMEIRA MUNDO O POPULAR 

Principal suspeito de matar motorista de 
aplicativo foi candidato a deputado 
estadual em 2006 22/01/2019 

ENFERMEIRA MUNDO ESTADÃO 
Número de nascimentos volta a subir após 
queda causada por crise e microcefalia 09/01/2019 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO Cuidado, o câncer de pele também mata 09/12/2018 

ENFERMEIRA NOTÍCIAS REDAÇÃO 

Em coletiva, Polícia diz que 300 
servidores são investigados na Operação 
Catarse 07/12/2018 

ENFERMEIRA NOTÍCIAS REDAÇÃO 

Polícia cumpre mandados no Palácio 
Araguaia em operação que investiga 
servidores fantasmas 07/12/2018 

ENFERMEIRA ESPORTES REDAÇÃO 

Seduc nega falta de organização na Meia 
Maratona e reitera segurança como 
prioridade 04/12/2018 

ENFERMEIRA ESPORTES REDAÇÃO 
Corredora é atingida por carro durante 
Meia Maratona do Tocantins 03/12/2018 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Pacientes do HGP com doenças crônicas 
têm dia diferente com música e alegria 20/11/2018 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Bebês prematuros são fantasiados de 
super-heróis 20/11/2018 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Presenteísmo: sofrimento oculto no local 
de trabalho 17/11/2018 

ENFERMEIRA 
VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Equipe de Consultório na Rua preta 
assistência a idoso 16/11/2018 

ENFERMEIRA VIDA 
URBANA REDAÇÃO 

Metas de vacinação não são cumpridas: 
“É preciso focar no adulto” 27/10/2018 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa.
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ANEXO II – TABELA NOTÍCIAS CLEBER TOLEDO 
 
PAÇAVRA – 
CHAVE 

EDITORIA AUTOR TÍTULO DA MATÉRIA DATA DE 
PUBLICAÇÃO 

ENFERMAGEM TOCANTINS REDAÇÃO 

Clínica de Enfermagem do Ceulp/Ulbra 
oferece assistência qualificada em 
serviços 29/04/2019 

ENFERMAGEM ESTADO REDAÇÃO 

Após vai-e-volta judicial, nova decisão 
mantém 30 horas semanais para os 
profissionais da enfermagem 08/02/2019 

ENFERMAGEM ESTADO ASCOM 

TCE determina que Estado reabasteça 
de remédios o Hospital Infantil de 
Palmas 02/03/2019 

ENFERMAGEM ESTADO REDAÇÃO 
Justiça determina carga horária de 30 h 
semanais para enfermeiros do Estado 07/02/2019 

ENFERMAGEM ESTADO ASCOM 
Governo reúne sindicatos nesta 5ª para 
tratar do congelamento das progressões 06/02/2019 

ENFERMAGEM ESTADO REDAÇÃO 

Sindicatos afirmam que, se diálogo 
esgotar, serão adotadas “ações mais 
enérgicas” contra congelamento das 
progressões 05/02/2019 

ENFERMAGEM NEGÓCIOS ASCOM 
Número de vagas de estágio do IEL no 
Tocantins cresce 12,11% em 2018 17/01/2019 

ENFERMAGEM ESTADO ASCOM 

Unitins divulga lista de aprovados em 2ª 
chamada; matrículas já começam nesta 
5ª 10/02/2019 

ENFERMAGEM ESTADO ASCOM 

Prefeitura de Porto Nacional inaugura 
novas sedes do Samu, Farmácia Básica 
e Sala do Cartão SUS 09/01/2019 

ENFERMAGEM ESTADO REDAÇÃO 

Seciju convoca cadastro de reserva da 
1ª fase do concurso para curso de 
formação 20/12/2018 

ENFERMAGEM ESTADO ASCOM 
Unimed Palmas promove Semana de 
Prevenção de Acidentes no Trabalho 28/11/2018 

ENFERMAGEM ESTADO ASCOM 
Direito se mantém como curso mais 
concorrido do vestibular da Unitins 16/11/2018 

ENFERMAGEM NEGÓCIOS ASCOM 
CNC apura profissões em alta e em 
baixa no mercado de trabalho  23/08/2018 

ENFERMAGEM ESTADO/POLÍTICA REDAÇÃO 

Em carta aos eleitos, Seet cobra 
valorização do servidor e atenção às 
condições de trabalho 15/10/2018 

ENFERMEIRO ESTADO REDAÇÃO 
Justiça determina carga horária de 30 h 
semanais para enfermeiros do Estado 07/02/2019 

ENFERMEIRO ESTADO REDAÇÃO 

Sefaz anuncia mudanças e mira 
“estrutura enxuta”; Sindifiscal reage: “Um 
contrassenso” 14/02/2019 

ENFERMEIRO ESTADO ASCOM 
Governo reúne sindicatos nesta 5ª para 
tratar do congelamento das progressões 06/02/2019 

ENFERMEIRO ESTADO REDAÇÃO 

Seciju convoca cadastro de reserva da 
1ª fase do concurso para curso de 
formação 20/12/2018 

ENFERMEIRO ESTADO REDAÇÃO 

NA DELEGACIA – Uma lição sobre 
coincidências: a autonomia da PC do 
Tocantins 13/12/2018 

ENFERMEIRO ESTADO ASCOM 

Mais de 300 profissionais do Hospital 
Unimed Palmas recebem capacitação 
em saúde mental 23/10/2018 

ENFERMEIRA TOCANTINS REDAÇÃO 

Reformada e ampliada, UBS Vila Nova I 
vai atender 6 mil moradores de Porto 
Nacional 18/09/2019 

ENFERMEIRA BLOG CT 
CLEBER 
TOLEDO BOM DIA / Casar o filho 24/07/2019 

ENFERMEIRA TOCANTINS REDAÇÃO 

PC indicia servidora estadual que 
cursava medicina no Paraguai e recebia 
salários do governo do TO 07/06/2019 

ENFERMEIRA TOCANTINS REDAÇÃO 
PELO TOCANTINS – TO imuniza 40% 
do alvo contra influenza no dia D 07/05/2019 

ENFERMEIRA TOCANTINS REDAÇÃO 

Número de casos de malária no TO cai 
80% no primeiro trimestre e foram 
“importados” 26/04/2019 

ENFERMEIRA TOCANTINS REDAÇÃO 
Saúde de Palmas alerta para sintomas 
da tuberculose e reforça tratamento 19/03/2019 
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gratuito na rede municipal 

ENFERMEIRA POLÍTICA REDAÇÃO 

Governo: ação da PC “colabora” com 
equilíbrio das contas e servidores serão 
recadastrados 09/12/2018 

ENFERMEIRA POLÍTICA REDAÇÃO 
Palácio Araguaia errou, mas PC tinha 
que pegar documento sem pirotecnia 09/12/2018 

ENFERMEIRA POLÍTICA REDAÇÃO 

PC cumpre mandado para conseguir 
folha de frequência dos servidores da 
Secretaria de Governo 07/12/2018 

ENFERMEIRA OPINIÃO/POLÍTICA REDAÇÃO 

BOM DIA – Contratação dos cubanos é 
controversa, mas interior não pode ficar 
desassistido 16/11/2018 

ENFERMEIRA ESTADO ASCOM 

Mais de 300 profissionais do Hospital 
Unimed Palmas recebem capacitação 
em saúde mental 23/10/2018 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 
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ANEXO III – NOTÍCIAS T1 NOTÍCIAS 

 
PALAVRA – 
CHAVE 

EDITORIA AUTOR TÍTULO DA MATÉRIA DATA DA 
PUBLICAÇÃO  

ENFERMAGEM OPORTUNIDADES ASCOM 
Prefeitura de Pedro Afonso e IEL 
abrem inscrições para estagiário 11/09/2019 

ENFERMAGEM ESTADO REDAÇÃO 

Papiloscopista se fere com tirona 
perna durante academia intinerante 
da SSP 31/08/2018 

ENFERMAGEM OPORTUNIDADES FIETO 
Vagas de estágio em Palmas, 
Araguaína, Gurupi e Porto Nacional 27/08/2019 

ENFERMAGEM CIDADES REDAÇÃO 

Porto Nacional se prepara 
parareceber Rally Dos Sertões; saúde 
já está preparada 23/08/2019 

ENFERMAGEM ESTADO REDAÇÃO 
Governo reconhece cursos de Direito 
e  Enfermagem em Augustinópolis 31/07/2018 

ENFERMAGEM ESTUDO REDAÇÃO 
Tocantins concentra mais de 25 mil 
bolsas em 35 instituições de ensino 25/07/2019 

ENFERMAGEM CIDADES REDAÇÃO 
Vestibular agendado da UnirG abre 
inscrições para Direito e Enfermagem 20/07/2019 

ENFERMAGEM CIDADES REDAÇÃO 

Profissionais do SAMU são 
capacitados para emergências 
químicas 28/06/2019 

ENFERMAGEM CIDADES ASCOM 
Unimed Palmas realiza curso sobre 
faturamento hospitalar 15/06/2019 

ENFERMAGEM FECOMERCIO REDAÇÃO 
Vaga de estágio para estudante de 
enfermagem em Araguaína 11/06/2019 

ENFERMAGEM CIDADES REDAÇÃO 

Prematuro nascido em cirurgia de alto 
risco realizada por clínico geral passa 
bem 13/03/2019 

ENFERMAGEM OPORTUNIDADES ASCOM 

Vagas de estágio para estudantes de 
ensino superior e técnico em Pedro 
Afonso 08/03/2019 

ENFERMAGEM ESTADO ASCOM 

SEET garante na Justiça 
restabelecimento de 30 horas 
semanais aos profissionais do TO 08/02/2019 

ENFERMAGEM OPORTUNIDADES ASCOM 

Fecomércio abre processo seletivo 
para vagas de estágio em diversos 
cursos em Palmas 24/01/2019 

ENFERMAGEM ESTADO REDAÇÃO 

Após demissões, entidades 
representativas da Enfermagem 
pedem concurso urgente no TO 10/01/2019 

ENFERMAGEM CIDADES ASCOM 

Ex-morador de rua e dependente 
químico tem vida transformada 
através do CAPS/AD 27/12/2018 

ENFERMAGEM POLÍCIA  ASCOM 

Técnico de enfermagem é preso pela 
Civil com arma dentro do Hospital de 
Araguatins 11/12/2018 

ENFERMAGEM CIDADES ASCOM 

Prefeitura de Araguaína intensifica 
ações de combate e controle de 
hanseníase 21/11/2018 

ENFERMAGEM CIDADES ASCOM 

Servidores da UVCZ participam de 
roda de conversa sobre saúde do 
homem e da mulher 24/10/2018 

ENFERMEIRO CIDADES ASCOM 
Em Dianópolis, acontece nesta sexta-
feira, 27, o II Fórum de Saúde Mental 27/09/2019 

ENFERMEIRO ESTADO REDAÇÃO 

Papiloscopista se fere com tiro na 
perna durante academia intinerante 
da SSP 31/08/2018 

ENFERMEIRO ESTADO REDAÇÃO 

Em primeiro dia de mutirão no HGP, 
são realizadas 16 cirurgias 
ortopédicas 14/08/2019 

ENFERMEIRO ESTADO 
REDAÇÃO e 
ASCOM 

HGP atende 70 pacientes em mutirão 
de endoscopia 20/06/2019 

ENFERMEIRO CIDADES ASCOM 
Enfermeiros da rede de saúde de 
Palmas debatem saúde mental 28/05/2019 

ENFERMEIRO ESTADO LAIANE 
Bebê fratura clavícula em parto 
conduzido por enfermeiros; SeS diz 22/04/2019 
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que segue normas 

ENFERMEIRO ESTADO ASCOM 

IFTO retifica edital de concurso e 
inclui vaga para Jornalista e 
Enfermeiro 05/04/2019 

ENFERMEIRO CURTAS ASCOM 
Profissionais da saúde participam de 
capacitação sobre arboviroses 18/02/2019 

ENFERMEIRO ESTADO REDAÇÃO 

Decisão judicial é mantida e 
restabelece 30 horas semanais aos 
enfermeiros do estado 08/02/2019 

ENFERMEIRO CIDADES REDAÇÃO 

Médicos e enfermeiros do TO 
recebem treinamento intensivo 
voltado a pacientes com AVC 08/11/2018 

ENFERMEIRO ESTADO REDAÇÃO 

No Diário, secretário da 
Administraçãoencerra mais de 290 
contratos já extintos 07/11/2018 

ENFERMEIRO CIDADES ASCOM 

Adolescentes de escolas de Palmas 
são vacinados contra HPV em ação 
da Prefeitura 05/11/2018 

ENFERMEIRO CIDADES ASCOM 

Araguaína lança campanha de 
conscientização sobre câncer de 
mama nesta quinta 03/10/2018 

ENFERMEIRA CIDADES REDAÇÃO 

Prematuro nascido em cirurgia de alto 
risco realizada por clínico geral passa 
bem 13/03/2019 

ENFERMEIRA ESTADO REDAÇÃO 

Estado revoga ato que mantinha 
servidora “fantasma” cedida à 
Secretaria de Governo 14/12/2018 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 
 
 
 
 
 
 


