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Introdução
Os enfermeiros prestam cuidados que visam a preservação da vida, a prevenção de complicações, a manutenção da saúde e do bem-estar, a recuperação
funcional e a dignidade no momento da morte (Gordon, 2006; Gordon e Nelson, 2006). Contudo, a evidência científica revela uma profissão com baixo
reconhecimento social e cuja identidade profissional está desfasada com a imagem (tendencialmente retrógrada) que a sociedade propaga. Os media
constituem um dos principais veículos de disseminação de estereótipos e mantém-se o distanciamento entre jornalistas e enfermeiros (Finkelman e Kenner,
2013). Assim, as notícias de saúde tendem a ignorar os temas de enfermagem e não é dada aos enfermeiros a oportunidade de se manifestar enquanto
fontes de informação (Lopes et al., 2011). Estes referem dificuldades em se relacionar com os media e em afirmar os contributos para a saúde dos cidadãos,
o que tem perpetuado o desconhecimento da sociedade sobre o papel da profissão (Kemmer e Silva, 2007).

Objetivos
Pretende-se, em enfermeiros portugueses habilitados para o exercício profissional: descrever a frequência de comportamentos de abordagem dos media;
identificar as necessidades na área da comunicação pública e abordagem aos media; criar e implementar um programa de formação na área da
comunicação pública e abordagem aos media; avaliar se um programa de formação promove a aquisição de habilidades e conhecimentos de abordagem
aos media.

Materiais e Métodos

Resultados e Discussão

Optou-se por um desenho de investigação com recurso a uma metodologia
mista, que compreende informação de natureza quantitativa e qualitativa.
Composto por 3 fases, é explicado no diagrama seguinte:

Vários autores recomendam o desenvolvimento de habilidades de
abordagem aos media em enfermeiros. Na literatura consultada foi
identificado apenas um programa formativo para enfermeiros Suíços,
que tinha como objetivo produzir conteúdos mediáticos (Kazis e
Schwendimann, 2009). Assim, urge investigar a aquisição destas
habilidades em enfermeiros (Calvo, 2011).

Diagrama 1: Desenho de Investigação

Trata-se de um desenho de investigação ambicioso, que foi projetado
para um período de 4 anos e que permitirá a colaboração disciplinar
entre as Ciências de Enfermagem, as Ciências da Comunicação e a
Comunicação Social.
A presente investigação contempla as seguintes atividades:
- Publicação de artigos em revistas científicas com elevado fator de
impacto;
- Divulgação da investigação através de comunicações científicas, a
realizar no âmbito de congressos de educação e investigação em
enfermagem.

Conclusões
A invisibilidade mediática e o silêncio na comunicação pública geram
dificuldades no recrutamento e retenção de enfermeiros, alocação de
recursos materiais e financeiros, desconfiança do público, agravamento
das condições laborais e diminuição da qualidade dos cuidados
prestados.
A comunicação pública do valor dos cuidados de enfermagem poderá
contribuir para reverter esta conjuntura. Dessa forma, o
desenvolvimento da educação e investigação nesta área reveste-se de
um carácter prioritário.
A afirmação dos conhecimentos, experiências e resultados em saúde
decorrentes de cuidados de enfermagem é fundamental para assegurar
a sustentabilidade da profissão no futuro.
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