
Ÿ Melhorem as condições de trabalho: níveis seguros de pessoal, salários justos, direitos à saúde e segurança ocupacional

    7 de abril de 2020

Ÿ Implementem polí�cas sensíveis às questões de gênero para a força de trabalho de enfermagem

Ÿ Estabeleçam posições de liderança, incluindo enfermeiras em cargos de chefia, e apoiem o desenvolvimento da liderança 

entre jovens enfermeiras.
Ÿ Garantam que enfermeiras e enfermeiros das equipes de atenção primária à saúde trabalhem em todo o seu potencial, por 

exemplo, na prevenção e manejo de doenças crônicas não transmissíveis

Ÿ Eduquem e capacitem enfermeiras e enfermeiros em habilidades cien�ficas, tecnológicas e sociológicas necessárias para 

impulsionar o progresso na atenção primária à saúde

Ÿ Monitorem a mobilidade e a migração de enfermeiras e enfermeiros e gerenciá-las de forma responsável e é�ca
Ÿ Fortaleçam a capacidade de coletar, analisar e agir sobre dados referentes à força de trabalho em saúde
Ÿ Aumentem o financiamento para capacitar e empregar mais enfermeiras e enfermeiros

Para equipar o mundo com a força de trabalho de enfermagem do qual precisa, a OMS e seus parceiros recomendam que todos 

os países:

A mensagem do relatório é clara: os governos precisam inves�r em uma aceleração massiva do ensino de enfermagem, na 

criação de empregos e na liderança. Sem enfermeiras, enfermeiros, obstetrizes e outros profissionais de saúde, os países não 

podem vencer a batalha contra epidemias ou alcançar a saúde universal e os Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

h�ps://apps.who.int/nhwaportal/Sown/Files?name=bra.pdf)

Com relação ao Brasil, o País tem 101 enfermeiros por cada 10 mil habitantes, uma taxa equivalente aos países mais desenvolvi-

dos, o problema é a má distribuição desse con�ngente pelo território nacional. O levantamento aponta, ainda, como pontos 

crí�cos: a falta de ap�dão do enfermeiro para o exame clínico; a ausência de programas de desenvolvimento de liderança em 

enfermagem; e, no que diz respeito à regulação da prá�ca profissional, a inexistência de funções mais avançadas no papel 

desempenhado pela enfermagem (veja quadro resumo em inglês, aqui:

O relatório revela que hoje existem pouco menos de 28 milhões de enfermeiros em todo o mundo. Apesar do aumento regis-

trado entre 2013 e 2018, quando o total de pessoal de enfermagem aumentou em 4,7 milhões, o déficit global ainda é de 5,9 

milhões. O levantamento aponta, ainda, que cerca de 90% de todos profissionais de enfermagem são mulheres, mas poucas 

delas estão em cargos de liderança - a maior parte deles é ocupada por homens.

h�ps://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/9789240003279-eng.pdf?sfvrsn=a7b21f26_2&download=true
A íntegra do relatório para download está disponível, em inglês, aqui: 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou hoje um novo relatório, in�tulado The State of the World's Nursing 2020            

(O Estado da Enfermagem no Mundo 2020, em tradução livre ao português). O lançamento foi feito especialmente para marcar 

o Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, e iden�fica lacunas importantes na força de trabalho de enfermagem e as 

áreas prioritárias para inves�mento em educação, empregos e liderança para fortalecer a enfermagem em todo o mundo e 

garan�r saúde para todas as pessoas. “Enfermeiras e enfermeiros são a espinha dorsal de qualquer sistema de saúde. Hoje, 

muitos desses profissionais estão na linha de frente da batalha contra a COVID-19'', afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

diretor-geral da OMS. "Este relatório é um lembrete direto do papel único que desempenham e um alerta para garan�r que 

obtenham o apoio necessário para manter o mundo saudável".

    de enfermeiros no mundo

    No Dial Mundial da Saúde, 
    OMS aponta: faltam 5,9 milhões

Ÿ Fortaleçam o papel de enfermeiras e enfermeiros nas equipes de assistência, reunindo diferentes setores (saúde, educação, 

imigração, finanças e trabalho) junto às partes interessadas da enfermagem para o diálogo sobre polí�cas e o planejamento 

da força de trabalho.

Ÿ Modernizem a regulamentação profissional da enfermagem, harmonizando padrões de educação e prá�ca e usando 

sistemas que possam reconhecer e processar as credenciais desses profissionais em todo o mundo
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