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Prefácio 
Em Setembro de 2015, as nações do mundo comprometeram-se com a ambiciosa meta de garantir que todas 
as pessoas do mundo tenham acesso aos cuidados de saúde - cobertura universal de saúde - e que ninguém 

seja deixado para trás. 

Este relatório simplesmente frisa o ponto de que não é possível alcançar a cobertura universal de saúde sem 
o reforço da enfermagem ao nível mundial. Isto passa não só por aumentar o número de enfermeiros, mas 
também por assegurar que a contribuição destes é bem compreendida, capacitando-os para atingirem o seu 
pleno potencial. 

O relatório argumenta ainda que o reforço da enfermagem terá um triplo impacto: melhoria da saúde, 
promoção da igualdade de género e sustentação do crescimento económico. 

Muito do que aqui é dito já é conhecido pelos líderes de enfermagem, mas, sozinhos, estes não conseguem 
implementar as mudanças necessárias. Os políticos e outros líderes da área de saúde devem trabalhar com 
eles para criar mudanças radicais na perceção existente sobre os enfermeiros e naquilo que lhes é permitido 
fazer e são capacitados para fazer. 

Instamos o Governo do Reino Unido para trabalhar com a Commonwealth, a Europa, a Organização 
Mundial da Saúde e outras instituições no sentido de assumir um papel de liderança na sensibilização sobre 
as oportunidades e o potencial da enfermagem, na criação de compromisso político e na definição de um 
processo com vista a apoiar o desenvolvimento da enfermagem ao nível mundial. 

A mudança levará anos, mas pode já ter início. O Governo do Reino Unido - com o seu extraordinário 
histórico de cooperação internacional, o desenvolvimento e apoio nas questões da igualdade de género - 
tem a oportunidade de definir a direção e ocupar uma posição de liderança. 

Enfermagem e Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica 

Este relatório não abrange a profissão de parteira, exceto na medida em que muitos enfermeiros no mundo 
são também parteiras. No entanto, reconhecemos a importância central da parteira para alcançar a cobertura 
universal de saúde e a necessidade de que esta profissão seja também reforçada. O pleno potencial da 
parteira deve ser compreendido de uma forma mais ampla e as parteiras também devem poder aplicar 
plenamente os seus conhecimentos e as suas competências. 

Agradecimentos 

Agradecemos profundamente às muitas pessoas que reuniram connosco, responderam à nossa chamada de 
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apoio; e à Commonwealth Nurses and Midwives Federation, pela ajuda na organização de diversas 
entrevistas. 

Acima de tudo, estamos em dívida para com Johanna Riha, que liderou e realizou a maior parte da 
investigação para o relatório; Emily McMullen, que continuou o trabalho; e Hanadi Katerji e Tajel Mehta, 
que apoiaram ambas. Um agradecimento especial para Jane Salvage, pelos seus valiosos conselhos e 
orientações sobre a enfermagem ao longo de todo o processo de análise e elaboração do relatório. 
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Pontos-chave e recomendações 

Triplo impacto 

Os enfermeiros são o maior grupo profissional da força de trabalho em saúde e alcançar a cobertura 
universal de saúde vai depender da sua capacidade para utilizarem plenamente os seus conhecimentos e as 
suas competências. No entanto, são muitas vezes desvalorizados e o seu contributo é subestimado. 

Existe uma enorme inovação e criatividade na enfermagem - por exemplo, clínicas criadas por enfermeiros 
em África, “mulheres sábias” nas aldeias da Ásia Central e enfermeiros especialistas no RU - e potencial 
para muito mais. Estes tipos de desenvolvimento são necessários para que os países possam garantir que 
todos os seus cidadãos têm acesso aos cuidados de saúde. 

O aumento do número de enfermeiros e o desenvolvimento da enfermagem para que os enfermeiros 
alcancem o seu potencial terão também um triplo impacto mais amplo no sentido de melhorar a saúde, 
promover a igualdade de género e sustentar o crescimento económico. 

 

Figura 1 O triplo impacto da enfermagem: melhor saúde, maior igualdade de género e 
economias mais fortes 

 

O contributo ímpar da enfermagem 

Os enfermeiros desempenham diferentes funções em diferentes circunstâncias, mas todos partilham o 
mesmo conjunto de conhecimentos, competências práticas e valores que os coloca numa posição 
privilegiada para responder às necessidades do futuro e do presente. Enquanto outras profissões partilham 
algumas ou todas as características, o contributo da enfermagem é ímpar devido à escala e gama de funções 
desempenhadas pelos enfermeiros. 

Os enfermeiros desempenham muitas funções: podem prestar e gerir o cuidado e tratamento das pessoas, 
trabalhar com as famílias e comunidades e desempenhar um papel central em matéria de saúde pública e 
controlo de doenças e infeções. Independentemente das funções específicas que desempenham, os 
enfermeiros orientam-se pelo ensino e conhecimento profissional e por valores humanitários e centrados na 
pessoa. 

Os enfermeiros são muitas vezes o primeiro, e por vezes o único, profissional de saúde com quem as pessoas 
contactam e a qualidade da sua avaliação inicial, dos cuidados e do tratamento é vital. Também fazem parte 
da sua comunidade local - partilhando a cultura, os pontos fortes e as vulnerabilidades – e podem moldar e 
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prestar intervenções eficazes para responder às necessidades dos doentes, famílias e comunidades. 

No entanto, ao nível mundial, os enfermeiros têm vindo a partilhar as suas preocupações em termos 
de problemas de pessoal, instalações deficientes e inadequação do ensino, formação e apoio. Isto pode 
resultar na má qualidade de cuidados. Além disso, os enfermeiros referem que, muitas vezes, não estão 
autorizados a exercer plenamente as suas competências, são impedidos de partilhar o que aprenderam, 
e têm muito poucas oportunidades para desenvolver liderança, ocupar cargos de liderança e influenciar 
as políticas de forma mais ampla. 

As diferentes regiões do mundo têm necessidades diferentes. Em África, por exemplo, os enfermeiros 
cuidam de um conjunto muito vasto de pessoas, muitas vezes com pouco apoio ou recursos, havendo 
necessidade de centenas de milhares de enfermeiros adicionais com boas competências gerais – enfermeiros 
de cuidados gerais – assim como de centenas de milhares de enfermeiros especialistas. As necessidades 
específicas variam consoante a região, mas o conjunto de conhecimentos, aptidões e valores que os 
enfermeiros possuem é necessário em todas as regiões e tem de ser plenamente desenvolvido. 

 

Figura 2 O contributo ímpar da enfermagem 

 

O contributo do Reino Unido 

O Reino Unido pode desempenhar um papel de liderança no desenvolvimento da enfermagem ao nível 
mundial trabalhando com os seus parceiros da Commonwealth, Europa e outros locais, bem como com 
agências internacionais incluindo a Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial. Tem uma enorme 
influência mundial através do trabalho Departamento para o Desenvolvimento Internacional, o NHS e as 
universidades britânicas, organizações não-governamentais e indústrias do setor da saúde e ciências da vida 
– assim como através da sua grande tradição de enfermagem, ensino e investigação promovida pelo NHS, 
universidades, organizações e agências nacionais de enfermagem. 

No entanto, a votação para abandonar a União Europeia deu origem ao significativo risco de que o Reino 
Unido venha a perder muitos dos cidadãos europeus que trabalham no seu sistema de saúde e assistência, 
sendo incapaz de recrutar mais profissionais. O APPG considera que o Reino Unido precisa não só de definir 
métodos para garantir a continuada contratação de cidadãos europeus no sistema de cuidados de saúde mas 
também de reavaliar e aumentar os níveis de formação em enfermagem para responder às suas próprias 
necessidades. É também necessário que o Reino Unido mantenha o seu compromisso face ao não 
recrutamento de profissionais de saúde provenientes países com uma grande escassez de pessoal. 
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Recomendações 

O presente relatório defende que existe uma necessidade urgente de reforçar, ao nível mundial, o perfil da 
enfermagem e de capacitar os enfermeiros para atingirem o seu pleno potencial de modo a permitir que os 
países alcancem uma cobertura universal de saúde. A enfermagem pode e deve assumir a liderança nestas 
questões mas não poderá concretizá-las sem o apoio dos políticos, decisores políticos e líderes em saúde 
externos à enfermagem. 

O APPG recomenda ao Governo Britânico que, em conjunto com o Secretariado da Commonwealth, 
a União Europeia, a Organização Mundial da Saúde e outras agências internacionais, procure:  

1. Reforçar o perfil da enfermagem, colocando-o no centro das políticas de saúde. O enfermeiro tem 
um importante papel a desempenhar na consecução da cobertura universal de saúde e a enfermagem deve estar 
no centro das políticas e dos planos ao nível mundial. 

a. Convocar uma cimeira mundial de alto nível sobre a enfermagem, especialmente orientada 
para líderes políticos e outros setores da saúde para além da enfermagem, sensibilizar para as 
oportunidades e o potencial da enfermagem, criar compromisso político e definir um processo de 
apoio ao desenvolvimento. 

Isto deve fazer parte de uma iniciativa ao longo prazo que abranja todas as recomendações que se seguem. 

2. Apoiar planos para aumentar o número de enfermeiros em formação e a exercer ao nível 
mundial. A estratégia mundial da Organização Mundial da Saúde em matéria de recursos humanos para a 
saúde, Workforce 2030, adotada pelos Estados-membros em 2016, propõe um enquadramento para a 
utilização mais eficaz dos profissionais de saúde e para o desenvolvimento de planos de investimento 
específicos a cada país face à escassez de profissionais. 

a. Trabalhar com os países de baixo e médio rendimento para desenvolver e apoiar os planos 
relativos à força de trabalho através de regimes de financiamento e parceria. 

b. Reafirmar o apoio ao Código de Práticas da OMS Sobre o Recrutamento de Profissionais de 
Saúde na Europa, publicar um relatório sobre o progresso da implementação no Reino Unido desde 
2010, e fornecer apoio ao ensino e emprego dos profissionais de saúde nos seus próprios países. 

c. Avaliar o impacto da saída da União Europeia nos profissionais saúde no Reino Unido e no 
sistema de saúde e assistência e implementar medidas atenuantes, incluindo a identificação de 
métodos que garantam a contratação continuada de cidadãos da UE no setor da saúde e no sistema 
de cuidados de saúde e a revisão e o aumento do número de enfermeiros em formação no Reino 
Unido para responder às necessidades. 

3. Desenvolver enfermeiros líderes e a liderança em enfermagem. É necessário que enfermeiros líderes 
com experiência ocupem as posições apropriadas para permitir que os enfermeiros atinjam o seu pleno 
potencial e assegurar que a perspetiva ímpar da enfermagem seja incluída na criação de políticas e na 
tomada de decisão. 

a. Estabelecer um novo programa de grande escala ao nível mundial para desenvolver 
enfermeiros líderes que lhes permita participar de forma mais eficaz no processo de tomada de 
decisões políticas e de tomada de decisão. O Conselho Internacional de Enfermeiras tem planos para 
o desenvolvimento de um programa deste tipo que poderia fornecer um modelo. 

b. Garantir que todos os países têm a liderança do enfermeiro lugares adequados em todas as 
suas estruturas e organizações. 

4. Capacitar os enfermeiros para atingirem o seu pleno potencial. Muitas vezes, os enfermeiros 
não estão autorizados ou capacitados para atingirem o pleno potencial. É necessário identificar e remover 
os fatores facilitadores e inibidores ao nível cultural, regulamentar e legislativo, assim como partilhar e 
implementar as boas práticas. 

a. Desenvolver novas formas de partilha de boas práticas – com base no trabalho existente de 



Triplo Impacto da Enfermagem 

6 
APPG sobre a Saúde Mundial – outubro de 2016 

organizações de enfermagem, da Commonwealth Health Hub e outras agências –para criar formas 
mais bem coordenadas e mais eficazes de identificar e partilhar boas práticas ao nível mundial, e 
garantir que estas sejam trazidas à atenção dos responsáveis políticos e outros líderes do setor da 
saúde. 

5. Recolher e disseminar evidências sobre o impacto da enfermagem sobre o impacto da enfermagem 
no acesso, na qualidade e nos custos, e garantir que esta é integrada nas políticas e implementada. Existem 
muitos estudos de pequena escala do impacto da enfermagem. Estes devem ser agregados numa nova análise e 
investigação para demonstrar o impacto em grande escala. 

a. Solicitar investigação no sentido de reunir as evidências existentes e iniciar novos estudos 
sobre como e onde a enfermagem pode melhorar o acesso, a qualidade e os custos e sobre o 
contributo da enfermagem para a cobertura universal de saúde. 

b. Assegurar que os resultados da investigação existente e futura são amplamente disseminados 
e compreendidos a fim de influenciar tanto a prática como a política. 

6. Desenvolver a enfermagem no sentido de concretizar o triplo impacto na saúde, igualdade de 
género e economia. O desenvolvimento e investimento em enfermagem – sendo que a maioria destes 
profissionais são mulheres - irá contribuir para a capacitação económica e liderança na comunidade. A 
melhoria da saúde e a emancipação das mulheres irá reforçar as economias locais. 

a. Adaptar a política de desenvolvimento para reunir programas e financiamentos que abordem 
simultaneamente os três objetivos de desenvolvimento sustentável com foco na saúde, igualdade de 
género e crescimento económico inclusivo e sustentável (pontos 3, 5 e 8) e trabalhar com parceiros 
de todo o mundo para desenvolver estratégias de enfermagem no sentido da concretização de todos 
os três objetivos.1 

7. Promover a parceria e aprendizagem mútua entre os países. Existem muitas parcerias entre 
organizações britânicas e organizações homólogas no estrangeiro que trazem benefícios mútuos e a partilha 
de aprendizagens. 

a. Expandir o Regime de Parceria na Saúde do DFID e restrutura-lo de modo a envolver o maior 
número de enfermeiros possível e promover a aprendizagem mútua e apoio entre os enfermeiros do 
Reino Unido, as suas organizações e organizações homólogas no estrangeiro; e apoiar as agências 
do Reino Unido incluindo Health Education England, Wales for Africa e o programa de 
desenvolvimento internacional do governo escocês para promover o envolvimento do NHS e outras 
organizações de saúde e assistência em parcerias mundiais que trazem benefícios mútuos. 
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1. Os enfermeiros e a enfermagem ao nível mundial 

Resumo 

Este capítulo descreve a finalidade e o âmbito desta análise e fornece uma visão geral das 
principais questões. 

Descreve a grande diversidade de papéis desempenhados pelos enfermeiros ao nível 
mundial e os diferentes contextos em que trabalham. Destaca os temas comuns e as 
funções semelhantes que desempenham, bem como as diferenças. 

O capítulo aborda ainda a evolução rápida do ambiente de trabalho dos enfermeiros e as 
recentes respostas políticas. Conclui com alguns exemplos de inovação e 
empreendedorismo de todo o mundo. 

 

Finalidade e âmbito da análise 

A meta da cobertura universal de saúde (CUS) ao nível mundial, como parte da agenda dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) assinada em 2015, significa que haverá uma procura ainda maior de 
profissionais de saúde.1 Isto vai colocar uma pressão adicional sobre os enfermeiros, na medida em que 
estes são o maior grupo de profissionais de saúde ao nível mundial, sendo responsáveis por prestar cuidados 
de saúde diretos às pessoas.  

Deste modo, o Grupo Parlamentar Multipartidário para a Saúde Mundial (APPG) decidiu proceder a uma 
análise, com o apoio do Royal College of Nursing (RCN), à necessidade de desenvolvimento mundial da 
enfermagem para fazer face a este e a outros desafios. O APPG não teve por objetivo abranger esta área 
ampla em pormenor, concentrando-se antes na identificação das principais tendências e necessidades de 
desenvolvimento, nomeadamente aquilo que que o Reino Unido pode fazer para apoiar o desenvolvimento 
da enfermagem ao nível mundial. 

Este relatório surge no seguimento do recente mapeamento efetuado pelo APPG sobre o contributo do 
Reino Unido para a Saúde Mundial (The UK’s Contribution to Health Globally)2, que identificou a enorme 
capacidade do Reino Unido para ajudar a melhorar a saúde ao nível mundial e o relatório anterior, All the 

Talents, sobre o desenvolvimento de novos papéis e a melhoria do trabalho em equipa na área da saúde.3 

 O APPG decidiu centrar-se apenas na enfermagem. Decidiu não incluir as parteiras, embora estas sejam 
igualmente importantes para alcançar a CUS, por se tratar de uma profissão independente, com um âmbito de 
práticas distinto. No entanto, muitos dos desafios e problemas aqui descritos também se aplicam às parteiras, 
que, em muitos países, são também enfermeiros. 

Este relatório reflete sobre a vida real dos enfermeiros e centra-se na experiência e nas necessidades dos 
países de baixo e médio rendimento. Baseia-se em debates com enfermeiros de muitos países, um apelo à 
apresentação de evidências, uma revisão da literatura e reuniões com decisores políticos e outros peritos 
provenientes de todo o mundo. O painel APPG criado para esta análise (doravante designado “Conselho de 
Avaliação”) preocupou-se especialmente em garantir que o relatório reflete com exatidão as ideias e a 
experiência dos países de baixo e médio rendimento e que as suas conclusões não são dominadas pelas 
opiniões e preocupações ocidentais. 

Estão a ocorrer grandes mudanças na saúde e nos cuidados de saúde ao nível mundial e é impossível ter a 
certeza de como isso afetará a enfermagem, apesar de estarem a surgir algumas tendências evidentes. Existe 
também uma grande dose de inovação a decorrer no setor da enfermagem, e cada capítulo contém exemplos 
de iniciativa e empreendedorismo por parte de diferentes grupos e países que colocam em destaque aspetos 
do provável desenvolvimento da enfermagem nos próximos anos. 
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A vida real dos enfermeiros 

Há uma enorme diversidade na formação, experiência e responsabilidades dos enfermeiros ao nível mundial: 

• É possível que os enfermeiros nas zonas rurais de África outras partes do mundo sejam os únicos 
profissionais de saúde em milhares de quilómetros, prestando uma ampla gama de cuidados e serviços 
à população local e indo muito além da formação formal e âmbito legal da prática. 

• É possível que outros enfermeiros, em especial aqueles que trabalham em hospitais nos países de 
baixo e médio rendimento, possam não estar autorizados a utilizar plenamente a sua formação, sendo 
basicamente “assistentes” de médicos, sem a possibilidade de desenvolvimento. 

• Em Cuba e noutros países, os enfermeiros com formação ao nível da licenciatura trabalham lado a 
lado com os médicos como parceiros, em pé de igualdade e com igualdade de estatuto na prestação 
de cuidados às pessoas na comunidade. 

• Muitos enfermeiros no Reino Unido, nos EUA e em alguns países da Europa atuam como 
enfermeiros consultores, tendo diversas funções, nomeadamente diagnosticar, prescrever, realizar 
diversos procedimentos e desenvolver e liderar serviços integrais. 

• Por todo o mundo, os enfermeiros assumem cada vez mais posições de liderança no governo, na 
academia e em organizações de cuidados de saúde - em matéria de liderança, gestão, investigação, 
ensino e influência política. Também contribuem com conhecimentos e competências em diversos 
contextos, incluindo a indústria e os programas humanitários. 

Estes exemplos ilustram como é difícil generalizar sobre enfermeiros e enfermagem. Os enfermeiros 
enfrentam muitos problemas e preocupações comuns em todas estas situações, tal como o presente relatório 
revela, mas também existem diferenças importantes nas necessidades de educação, formação e 
desenvolvimento nos diferentes contextos. 

Estas diferenças refletem-se na forma como enfermeiros líderes e decisores políticos abordam o 
desenvolvimento da enfermagem. Num extremo da escala, em África - o continente com a mais baixa 
percentagem de profissionais de saúde em relação à população4 - existe a necessidade de formar milhares 
de enfermeiros com competências práticas e capacidade de resiliência pessoal para lidar com uma grande 
variedade de problemas. Estes são efetivamente enfermeiros de cuidados gerais. 

África também precisa baseada em enfermeiros especialistas, mas o foco é diferente dos países de elevado 
rendimento como os EUA, que tem a maior proporção de profissionais de saúde, centrando-se no 
desenvolvimento de especializações e alargando o papel e o âmbito da prática. 

Preocupações comuns 

Apesar destas diferenças, os enfermeiros de diferentes países comunicaram ao APPG preocupações muito 
semelhantes - todos os temas que constam deste relatório, discutidos nos capítulos 2 e 3, nomeadamente: 

• A pressão causada pela escassez de pessoal e falta ou inadequação de equipamento; 

• A “invisibilidade” dos enfermeiros e a subestimação do contributo de enfermagem; 

• A não autorização e capacitação para aplicarem plenamente as suas competências; 

• A migração de enfermeiros de países mais pobres para países mais ricos e, internamente, das zonas 
rurais para as zonas urbanas e, ainda, do setor público para serviços específicos de doença, organizações 
não-governamentais (ONG) e setor privado; 

• A ausência de envolvimento na política e no planeamento; e 

• A inadequação da formação e do desenvolvimento. 

Estes problemas não se limitam aos países mais pobres. A Organização Mundial da Saúde (OMS), por 
exemplo, limitou as suas atividades de enfermagem nos últimos anos, reduzindo o número de postos de 
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trabalho e o financiamento nas seis regiões e na sede. Em simultâneo, Afaf Meleis, Reitora de Enfermagem 
da Escola de Enfermagem da Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos (EUA), comunicou ao APPG 
que apenas dez Estados dos EUA permitem que os enfermeiros exerçam em todo o âmbito da prática 
descrito na Lei Federal para a Prática de Enfermagem (Nursing Practice Act). 

Características comuns 

Existem também muitas características comuns a todas as funções descritas aqui. Em especial, os enfermeiros: 

• São frequentemente o primeiro e, por vezes, o único profissional de saúde com quem os doentes 
contactam; 

• Passam muito tempo com os seus doentes e prestam, principalmente, cuidados individualizados e 
de proximidade, assim como cuidados continuados ao longo da doença ou do tratamento; 

• Operam num sistema partilhado de valores humanitários e centrados na pessoa; e 

• Geralmente, fazem parte da comunidade local e têm uma boa compreensão sobre os problemas locais 
e a cultura, que também os afetam e às suas famílias. 

Todas estas importantes características contribuem para os diversos papéis que os enfermeiros 
desempenham. Paulo Magesa Mashauri, Presidente da Associação Nacional de Enfermagem da Tanzânia, 
demonstrou a natureza holística do trabalho do enfermeiro ao dizer ao APPG que o enfermeiro pode ajudar as 
pessoas a viver melhor: “Os enfermeiros conhecem muitas pessoas quando estão a prestar cuidados. Podem 
conhecer o doente, conhecem os elementos da família nuclear e alargada (e) conhecem os amigos. Por isso, 
estão numa uma posição privilegiada para ajudar as pessoas a compreender como podem viver melhor.” 

A pertença à comunidade local significa que o enfermeiro pode compreender a cultura local, os costumes, os 
sistemas de crenças e as normas sociais. Esta competência e sensibilidade cultural é inestimável, tanto para 
incentivar os pais a vacinar os seus filhos e discutir as opções de planeamento familiar de mulheres que 
foram recentemente mães, como para explicar os cuidados associados ao controlo de diabetes. 

Um exemplo prático vem da África do Sul, onde os enfermeiros numa clínica de VIH compreenderam que as 
mulheres da comunidade local se sentiam relutantes em ser testadas quanto ao VIH devido ao estigma 
associado ao teste e ao diagnóstico. Consequentemente, criaram um sistema para fazer com que todos os 
testes fizessem parte da rotina de cuidados pré-natais - ninguém saberia quem tinha sido testado e quem era 
ou não VIH-positivo. O êxito de todo o programa de redução da transmissão de mãe para filho dependia 
deste sistema simples: “mas tudo poderia ter falhado na reta final, se as mulheres que frequentavam esta 
clínica não pudessem confiar nos enfermeiros e se estes enfermeiros não tivessem sido capazes de 
compreender as preocupações e necessidades das mulheres.”5 

Os enfermeiros desempenham funções diferentes em diferentes circunstâncias, mas todos eles partilham um 
conjunto de conhecimentos, competências práticas e valores que os coloca numa posição particularmente 
privilegiada para responder às presentes e futuras. Enquanto outras profissões partilham algumas ou todas essas 
características, o contributo da enfermagem é ímpar devido à sua escala e à diversidade de papéis que os 
enfermeiros desempenham (Figura 1.1). Esta combinação significa que os enfermeiros estão muito bem 
posicionados para responder à crescente necessidade de um cuidado cada vez mais centrado na pessoa e na 
comunidade e uma maior ênfase na promoção da saúde e prevenção da doença. 
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Figura 1.1 O contributo ímpar dos enfermeiros 

 

Definição de enfermeiro 

A definição de enfermeiro mais usada foi criada por Virginia Henderson e adotada pelo International 

Council of Nurses (ICN) em 1960: “A função exclusiva do enfermeiro no cuidado de indivíduos, doentes 
ou saudáveis, é avaliar as suas respostas ao seu estado de saúde e prestar-lhes assistência no desempenho 
das atividades que contribuem para a saúde ou recuperação ou para a morte digna que realizariam sozinhos 
se tivessem a força necessária, ou conhecimentos, fazendo-o de forma a ajudá-los a adquirir independência 

total ou parcial tão rapidamente quanto possível.”
6
 

Mais recentemente, o ICN alargou esta definição, acrescentando: “O enfermeiro é uma pessoa que tenha 
concluído um programa de ensino de base, geral, em enfermagem e que esteja autorizada pela autoridade 
regulamentar adequado para a prática de enfermagem no seu país. A enfermagem engloba o cuidado autónomo 
e em colaboração prestado a indivíduos de todas as idades, famílias, grupos e comunidades, doentes ou saudáveis, 
e em todos os contextos. A enfermagem inclui a promoção da saúde e prevenção de doença e a prestação de 
cuidados à pessoa doente, incapacitada ou em fim de vida. A defesa, a promoção de um ambiente seguro, 
investigação, participação na formulação de políticas de saúde e gestão de doentes e sistemas de saúde, 

assim como o ensino são também funções-chave da enfermagem.”
7
 

Estas definições englobam toda a profissão de enfermagem, independentemente de os enfermeiros 
trabalharem em hospitais, clínicas, serviços comunitários ou em qualquer outro contexto incluindo escolas, 
fábricas, locais de trabalho, serviços sociais, lares para pessoas com demência e doença prolongada, 
unidades de cuidados continuados, prisões, nas ruas com pessoas sem-abrigo e trabalhadores do sexo, nas 
forças armadas em zonas de conflito ou em organizações humanitárias a cuidar das vítimas de conflitos, 
refugiados e pessoas deslocadas internamente ou atingidas por catástrofes naturais e humanas. 

O contexto mundial em mudança 

As enormes mudanças que estão a ocorrer no contexto mundial estão a afetar os enfermeiros, à semelhança 
de outros profissionais de saúde. Estas mudanças incluem: 

• Alterações no peso da doença, com um maior número de doenças prolongadas e doenças não 
transmissíveis que afetam os países de todo o mundo; 

• Aumento da procura de cuidados por parte das populações mais idosas do Norte e Ocidente e populações 
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cada vez mais ricas no Leste e Sul; 

• Migração de pessoas que fogem de conflitos ou em busca de melhores futuros e de profissionais de 
saúde que se deslocam num mercado global; 

• Alterações climáticas e outras questões ambientais; 

• Alterações na composição e expetativas do mercado de trabalho; 

• Aumento da mercantilização da saúde, que atribui um valor a procedimentos mensuráveis; 

• Políticas nacionais e internacionais que dão prioridade à saúde e ajudaram a fazer da saúde o maior setor 
da economia mundial e com um crescimento mais rápido; 

• Avanços científicos e tecnológicos. 

É impossível ter a certeza do impacto a longo prazo dessas mudanças profundas sobre a saúde e os cuidados de 
saúde. No entanto, algumas tendências já são claramente evidentes (Caixa 1.1). 

 

Igualdade de género e a mudança no papel das mulheres 

Uma outra tendência particularmente importante para os enfermeiros consiste na evolução no sentido da 
igualdade de género e a mudança no papel das mulheres. A enfermagem não deve ser encarada como uma 
profissão baseada no género, embora as mulheres representem a vasta maioria de profissionais de 
enfermagem, o que irá continuar no futuro previsível. A política mundial de desenvolvimento a partir dos 
ODS salienta a importância fundamental da promoção da igualdade de género no desenvolvimento económico 
e social. Um componente importante desta política na área da saúde é a melhoria do acesso das mulheres aos 
cuidados de saúde de qualidade, assim como responder às diferentes necessidades das pessoas consoante o 
género. O investimento na enfermagem e a elevação do seu estatuto terá o impacto adicional de capacitar 
mais mulheres ao nível social, político e económico, e ajudar a estabelecer o estatuto dos enfermeiros como 
figuras importantes nas suas comunidades locais. 

Isoladamente, a política e a prática de enfermagem não podem evidentemente alterar as tendências sociais 
mas podem e devem contribuir através do desenvolvimento de mulheres em cargos de liderança, conferindo-
lhes poder económico e ajudando-as a alcançar o seu potencial. James Buchan, Queen Margaret's University, 
Edimburgo, e outros sugeriram ao Conselho de Avaliação que o investimento e o desenvolvimento da 
enfermagem teria um triplo impacto como mostrado na Figura 1.2 - melhor saúde, maior igualdade de género 
e economias mais fortes. Estas três áreas estão alinhadas com os ODS, especialmente o Objetivo 3: Saúde de 
qualidade, o Objetivo 5: Igualdade de género e o Objetivo 8: Trabalho digno e crescimento económico. Este é 

 
Caixa 1.1 Alguns tendências mundiais 

• Há a necessidade de grande expansão da força de trabalho no setor da saúde. 

• Os papéis profissionais estão a mudar à medida que as necessidades mudam. 

• Alguns modelos tradicionais de prestação de cuidados estão a desaparecer – dos hospitais 
para as comunidades e casas. 

• Há uma maior ênfase na prevenção da doença e promoção da saúde. 

• O envolvimento dos doentes e cidadãos em colaboração com os profissionais de saúde 
é considerado cada vez mais como essencial na melhoria do acesso, qualidade e custos. 

• A tecnologia está a começar a desempenhar um papel mais importante – à medida que a 
Internet se transforma no princípio organizador da idade. 

• O conhecimento do que funciona é escasso à medida que os países se esforçam para alcançar 
a meta de bom acesso, alta qualidade e relação custo-benefício. 
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um tema ao qual voltaremos. 

A Comissão de Alto Nível sobre Saúde, Emprego e Crescimento Económico (High-Level Commission on 

Health Employment and Economic Growth) da ONU tem demonstrado as ligações entre a contratação de 
profissionais de saúde e o crescimento económico.8 Este relatório argumenta que a contratação de 
enfermeiros também terá benefícios ao nível da saúde e igualdade. 

Figura 1.2 O triplo impacto de enfermagem: melhor saúde, maior igualdade de género e 
economias mais fortes 

 

 

Desenvolvimento da política e da prática 

Nos últimos nos, a enfermagem tem sido alvo de análises importantes. Outras estão em curso, estando a ser 
constantemente desenvolvidas políticas. Mais recentemente, durante a elaboração deste relatório, a OMS 
publicou o documento Global strategic directions for strengthening nursing and midwifery 2016-2020 

(Orientações estratégicas europeias para o fortalecimento da Enfermagem e Enfermagem de Saúde Materna e 

Obstétrica 2016-2020).9 Este documento incide sobre quatro temas: 

• Acessibilidade, aceitabilidade dos cuidados de enfermagem e enfermagem de saúde materna e obstétrica 
seguros e eficazes, baseados nas necessidades da população, centrando-se na concretização da CUS e 
dos ODS; 

• Otimização de liderança e responsabilização da governação; 

• Maximização de recursos e capacidades dos enfermeiros e parteiras a todos os níveis através da 
colaboração com parcerias intra- e interprofissionais; 

• Mobilização de vontade política para o investimento na formulação de uma governação efetiva para 
as ações da força de trabalho em enfermagem e enfermagem de saúde materna e obstétrica 
fundamentadas em evidências. 

O 2016 WHO Global Forum for Government Chief Nursing and Midwifery Officers apoiou 
entusiasticamente esta abordagem e concordou em trabalhar sobre estes quatro temas de forma individual 
e coletiva. Recentemente, foram realizadas outras análises específicas a cada país abordando questões 
semelhantes incluem: 
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• Front Line Care (Cuidados de primeira linha), o relatório elaborado pela Comissão Ministerial sobre 

o Futuro da Enfermagem e Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica em Inglaterra, 2010.10 

• The Future of Nursing: leading change, advancing health (O futuro da enfermagem: liderando a 
mudança, avançando a saúde), o relatório da Iniciativa sobre o Futuro da Enfermagem da Fundação 

Robert Wood Johnson, EUA, 2011.11 

• Raising the Bar. Shape of Caring: a review of the future education and training of registered nurses 

and care assistants (Elevar a fasquia. Formas de cuidar: uma revisão do futuro do ensino e da 
formação de enfermeiros e assistentes de cuidados de saúde), encomendado pela Health Education 

England, 2015.12 

• The Lancet Commission on UK Nursing (Comissão Lancet sobre a Enfermagem no Reino Unido), 

iniciada em 2014, ainda em curso.13 

Todas estas análises têm como objetivo abordar o contexto em evolução e encontrar a melhor e mais 
sustentável forma de prestar cuidados de enfermagem e enfermagem de saúde materna e obstétrica a longo 
prazo, ao nível local e mundial. Muitos outros países realizaram análises semelhantes. Todos têm temas 
comuns incluindo a reflexão se a formação dos enfermeiros ainda é a mais adequada, como melhorar a 
liderança e motivação e a relação dos enfermeiros com os outros profissionais de saúde. Mais recentemente, 
a NHS England publicou o documento Leading Changing, Adding Value – a framework for nursing, 

midwifery and care staff (Liderando a mudança, agregando valor – um enquadramento para os profissionais 
de enfermagem, enfermagem de saúde materna e obstétrica e saúde), que reúne muitas das reflexões atuais 

sobre o desenvolvimento da enfermagem no Reino Unido.14 Os capítulos seguintes abordam algumas das 
questões mais amplas que são levantadas. 

No entanto, o APPG realça que nenhuma comissão ou análise substancial tem assumido uma abordagem 
mundial à enfermagem, reunindo as perceções e experiências de pessoas de todas as partes do mundo. Este 
facto é captado nas nossas recomendações. 

O APPG também reconhece que a enfermagem é afetada por políticas de saúde mais amplas e que não pode 
desenvolver-se isoladamente das outras profissões, mas que está intimamente ligada e é afetada pela 
evolução das restantes profissões. 

O impacto da enfermagem 

Existem evidências significativas, tal como descrito no capítulo 4, dos impactos da enfermagem sobre a 
qualidade, o acesso e os custos de tratamento e sobre as relações entre o ensino de enfermagem, carga de 
trabalho e ambiente com a redução da morbilidade e mortalidade dos doentes. Heather Henry, enfermeira 
empreendedora e Copresidente da New NHS Alliance, afirma que “temos de comercializar a enfermagem 

como se esta se tratasse de um novo medicamento ou tratamento.”15 

 

Temos de comercializar a enfermagem como se esta se tratasse de um novo medicamento 

ou tratamento 

Heather Henry, enfermeira empreendedora do Reino Unido 

 

Uma nova história da enfermagem 

A própria profissão de enfermagem está a evoluir e são necessárias novas abordagens. Três enfermeiras 
muito experientes comunicaram ao Conselho de Avaliação a necessidade de iniciar o debate e envolver o 
público e os líderes fora da profissão. 
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Maureen Bisognano, Presidente Emérita e Investigadora Principal do Instituto para a Melhoria dos 
Cuidados de Saúde, EUA, afirmou que havia quatro gerações de enfermeiros que trabalham em conjunto e 
que a política, a gestão e a liderança têm de responder às suas diferentes necessidades. 

O grupo mais antigo, os baby boomers, estão preocupados com a reforma e a pensão; a “geração X” acredita 
que o dinheiro é menos importante, sendo o estatuto e o título mais importantes; a “geração Y”, “os 
milenares”, estão interessados em reconhecimento mas não em títulos; e os mais jovens, a “geração Z”, não 
fazem qualquer distinção entre vida profissional e pessoal. As pessoas de cada geração têm motivações 
diferentes e trabalham e aprendem de forma diferente. 

O local de trabalho moderno tem de refletir esta diversidade de perspetivas e encontrar maneiras de recrutar 
e conservar todas estas gerações. Além disso, a investigação mostra como o pleno envolvimento dos 

profissionais no processo de tomada de decisão ajuda a melhorar os resultados relacionados com a saúde.16 

Existe, igualmente, a necessidade alterar completamente as relações com os doentes e cuidadores: isto pode 
capacitar ambas as partes e ajudar a melhorar os resultados. 

Barbara Parfitt, antiga Reitora de Enfermagem da Universidade Glasgow Caledonian e Membro-Fundador 
da Escola de Enfermagem Grameen-Caledonian de Bangladesh, disse num workshop em 2014 que as 
mulheres estão em desvantagem nos países da América do Sul e Ásia Central, o que diminui as suas 
oportunidades de emprego, afetando assim a profissão de enfermagem. A enfermagem é uma profissão de 
baixo estatuto, explicou, com salários baixos e más condições de trabalho e pouco investimento. “É 
principalmente controlada por médicos que tomam todas as decisões em torno das intervenções dos 
enfermeiros, e em alguns casos, inibem o desenvolvimento da enfermagem… Os enfermeiros são 
considerados “assistentes” dos médicos e não lhes é permitido ter muita iniciativa.” 

Ao mesmo tempo, Barbara Parfitt disse também que o ambiente está a mudar rapidamente: “As 
qualificações académicas atraem prestígio, o que pode ajudar a melhorar o estatuto da enfermagem e das 
mulheres. Os enfermeiros mais jovens têm uma maior orientação para o empreendedorismo e a liderança; 
com o apoio adequado, poderiam ser agentes transformadores nos sistemas de saúde. O governo está a 
formular novas políticas com o objetivo de melhorar os cuidados de enfermagem, mas às vezes o processo 
no sentido descendente é lento e difícil de implementar.” 

Barbara Parfitt disse ao Conselho de Avaliação que o foco não é apenas na saúde rural, mas sim em capacitar 
as jovens mulheres inteligentes, provenientes do meio rural e zonas desfavorecidas para desenvolver 
conhecimentos e competências para se tornarem líderes e agentes de mudança para as mulheres e para a 
enfermagem em Bangladesh. “Em vários sentidos, isso foi ainda mais importante para mim do que encorajá-

las a regressar às suas próprias comunidades. Influenciar as políticas a longo prazo para capacitar as mulheres 

das zonas rurais e a enfermagem é fundamental para que seja possível ocorrer uma mudança sustentável,” disse 
Barbara Parfitt. 

 

Influenciar as políticas a longo prazo para capacitar as mulheres das zonas rurais e a 

enfermagem é fundamental para que seja possível ocorrer uma mudança sustentável 

Barbara Parfitt, antiga Reitora de Enfermagem da Universidade Glasgow Caledonian e 
Membro-Fundador da Escola de Enfermagem Grameen-Caledonian de Bangladesh  

 

Jane Salvage, consultora do APPG e antiga enfermeira-chefe, descreveu os problemas profundos- que 
afetam a enfermagem ao nível mundial e disse: “Se os líderes de enfermagem pudessem resolvê-los, já o 
teriam feito; mas estas realidades e atitudes sociais e culturais são amplas e profundas atitudes, sendo muito 
difíceis de abordar pelos enfermeiros sozinhos. Temos de ajudar os líderes de opinião e os decisores 
políticos, dentro e fora da esfera da saúde e assistência social, a compreender estas questões, apreciar a sua 
gravidade e contribuir para a solução.” 
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Segundo Jane Salvage, parte da abordagem desta campanha implica a necessidade de contar uma nova 
história de enfermagem: “enraizada na realidade, mas com condições de chegar às estrelas, irá afastar-se da 
imagem pública estereotipada para passar a refletir a diversidade e a riqueza da profissão de enfermagem e 
do contributo para a saúde e o bem-estar feita de todos os enfermeiros, desde recém-licenciados aos 
enfermeiros especialistas com doutoramentos. Os serviços de saúde adaptados ao futuro e com capacidade 
de resposta às necessidades exacerbadas pelas incertezas do momento não podem desenvolver sem que os 
enfermeiros estejam no centro da atenção, enquanto atores numa nova história da saúde.” 

Indicações para o futuro 

No meio de toda a incerteza, muitos profissionais e programas com grande capacidade de inovação estão e 
encontrar novas maneiras de alcançar um trabalho eficaz. Os três exemplos nesta seção - mulheres sábias, 
promotores de saúde e empreendedores – centram-se no futuro. Integrados na comunidade, estes 
profissionais combinam o tratamento com a promoção da saúde e aprendem com o passado ao mesmo 
tempo que usam a ciência e os métodos do futuro. 

Mulheres sábias - Tajiquistão 

Gulnar trabalha como enfermeira de saúde familiar no Tajiquistão, um país na Ásia Central resultante do 
colapso da URSS. O seu posto de trabalho inovador surgiu de um dos muitos programas financiados por 
patrocinadores estrangeiros destinados a revitalizar o sistema de saúde do país. O objetivo era desenvolver 
uma nova abordagem para o ensino enfermagem que criasse competências e conhecimentos especializados 
em matéria de cuidados de saúde primários, num enquadramento de serviço nacional. 

Gulnar conclui a sua primeira formação em enfermagem ainda no sistema soviético, começando num 
programa de formação profissional na escola quando tinha apenas 14 anos. As enfermeiras tinham um 
estatuto muito baixo e esperava-se que trabalhassem como assistentes dos médicos. No entanto, ficou 
intrigada pelo papel da feldsher, uma profissional de saúde de nível médio que providenciava educação 
para a saúde a par dos tratamentos e cuidados. Muitas vezes, a feldsher continua a ser o primeiro ponto de 
contacto das pessoas com os serviços de saúde em pequenas cidades e aldeias rurais por toda a Federação 
Russa, na Ásia Central e Interior e noutros países. 

Num workshop da OMS, Gulnar e outras enfermeiras da Ásia Central foram encorajadas a falar sobre o 
motivo pelo qual queriam ser enfermeiras e o que esperavam alcançar - uma questão que nunca tinha sido 
colocada antes. Ela pensou sobre a aldeia onde ela cresceu, nas remotas Montanhas Pamir, e na sua feldsher, 
a “mulher sábia” local, a única pessoa a consultar sobre problemas de saúde para além do xamã. 

Com os seus novos conhecimentos, Gulnar sabia que os conselhos e as práticas da feldsher se baseavam 
mais na experiência do que em evidências científicas. Também sabia que a vida das mulheres na sua aldeia 
era ainda difícil e que a saúde delas era muito débil, especialmente por terem muitos filhos. No workshop, 
levantou a voz e disse: “Eu quero voltar para minha aldeia e ensinar às mulheres aquilo que tinha de saber 
para mim própria - planeamento familiar!” E é isso que agora Gulnar faz como enfermeira de saúde familiar, 
uma papel semelhante ao da feldsher mas com conhecimentos e experiência adicionais resultantes da sua 
formação contínua em enfermagem. 

Promotores de saúde - Moçambique 

Um projeto liderado por enfermeiras concebido para melhorar a vida das mulheres em Moçambique 
recrutou membros de grupos de mulheres como líderes de projeto. Regressaram às suas comunidades após 
a formação e identificaram comissões de desenvolvimento comunitário; colaboraram com estas mulheres 
para identificar as necessidades prioritárias; partilharam informações; e trabalharam em conjunto para 
abordar as prioridades. Foram designadas como promoteras (promotores) da Comunidade em matéria de 
desenvolvimento e de saúde. 

As promoteras assumiram a responsabilidade pela realização de formação, orçamentos, supervisão de 
campo e elaboração de relatórios. A avaliação mostrou que o projeto teve um impacto positivo na vida das 
pessoas nas regiões onde as promoteras viviam. Uma lição fundamental foi que o desenvolvimento, tal 
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como uma árvore, deve crescer a partir do solo, não podendo ser imposto de cima. 

Empreendedores - Ruanda 

Uma rede franqueada e liderada por enfermeiros que está ligada ao sistema de saúde público e ao regime 
nacional de seguro de saúde para garantir a ampla cobertura foi fundada em 2012 pelo Dr. Gunther Faber 
e colegas na organização One Family Health no Ruanda. 

Até ao final de 2014, desenvolveu uma rede franqueada de 92 clínicas de prestação de serviços a cerca de 
4% da população. Estas clínicas são particularmente inovadoras porque cada franquia é propriedade de e 
operada por enfermeiros, que tratam e previnem as causas mais comuns de doença, tais como infeções 
respiratórias e parasitas. Cuidaram de quase 310 mil doentes até ao final de 2014. Apoiada por 
patrocinadores internacionais, a organização One Family Health trabalha em estreita colaboração com o 
Ministério da Saúde de modo a que os enfermeiros proprietários tenham acesso ao programa nacional de 
seguro de saúde e possam prestar cuidados em áreas mais pobres.17 
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2. Os desafios atuais 

Resumo 

Este capítulo descreve o que os enfermeiros disseram ao Conselho de 
Avaliação do APPG sobre os desafios que enfrentaram. 

Apesar das muitas diferenças entre os países, houve uma grande coerência 
nas questões levantadas. Os enfermeiros estavam preocupados com a falta 
de pessoal e de recursos; a subvalorização da mão-de-obra; o facto de não 
lhes ser permitido trabalhar em pleno potencial; os desafios com o 
recrutamento, a retenção e o retorno à enfermagem, com o ensino e a 
formação e com a liderança. 

O capítulo fornece uma breve visão geral de cada área, sendo que os números 
de pessoal, o ensino e a formação são abordados em mais detalhe no Capítulo 
3. 
 

Principais desafios 

Embora existam grandes variações entre os países a nível dos recursos, dos sistemas de saúde e das 
necessidades de saúde da população, o Conselho de Avaliação ouviu os enfermeiros sobre um conjunto 
consistente de desafios que tiveram de enfrentar independentemente do cenário. Houve naturalmente 
diferenças de nível, com, por exemplo, a falta de pessoal no Malawi a ser numa escala muito superior à do 
Reino Unido ou dos EUA. Os principais desafios (Caixa 2.1) são discutidos nas seções a seguir. Os 
enfermeiros também falaram sobre muitas outras preocupações específicas em reflexo das suas próprias 
posições e circunstâncias. 

 

A falta de pessoal e de recursos 

Muitos dos inquiridos manifestaram preocupações com o número de funcionários e com as carências atuais 
e projetadas. Este é um problema muito sério a nível mundial e local. Os números no Capítulo 3 revelam 
ao mesmo tempo a escala da escassez em relação à procura atual e projetada para o futuro e a distribuição 
desigual em todo o mundo. A maioria dos enfermeiros mostrou-se também muito preocupada com a falta 
de equipamentos, medicamentos e outros recursos. Estas preocupações refletem as pressões que os sistemas 
de saúde enfrentam em todo o mundo. 

 
Caixa 2.1 Os principais desafios que se colocam globalmente aos 
enfermeiros  

• A falta de pessoal e de recursos. 

• O facto de o contributo dos enfermeiros ser subestimado e de não lhes 
ser permitido trabalhar em todo o seu potencial. 

• A má qualidade e/ou a falta de ensino e de formação. 

• As dificuldades no recrutamento, retenção e retorno à enfermagem. 

• A liderança fraca e, em alguns casos, redutora. 
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O contributo dos enfermeiros é subestimado 

Os enfermeiros em todo o mundo muitas vezes manifestaram a sua preocupação com a subvalorização da 
sua contribuição e com o facto de não lhes ser permitido trabalhar em todo o seu potencial. Foi dito 
repetidamente ao Conselho de Avaliação que os enfermeiros e as suas contribuições são muitas invisíveis 
e desvalorizadas, e que o baixo estatuto da enfermagem se estende para além do cenário clínico e dos 
sistemas saúde para a opinião pública, para os círculos políticos e para os ambientes de investigação e 
educação. 

Anita Anand Deodhar, Presidente, Associação de Enfermeiros Qualificados da Índia (Trained Nurses 

Association of India), diz muito simplesmente: “É preciso que nós [enfermeiros] sejamos mais respeitados 
e reconhecidos pela sociedade, pelos médicos, por todas as outras faculdades.” 

João Marçal-Grilo, diretor fundador da Unity in Health, uma ONG sediada no Reino Unido, resumiu muitas 
das preocupações e identificou alguns dos obstáculos a um maior reconhecimento. “O modo como os 
enfermeiros são percebidos pelos outros profissionais de saúde muitas vezes dificulta a sua confiança e 
fiabilidade, perpetuando sistemas desleais de hierarquia rigorosa em que apenas alguns conseguem ter uma 
palavra a dizer em qualquer forma dos processos de tomada de decisão”, disse ele. 

“Em muitas regiões, o papel do enfermeiro permanece subestimado e não reconhecido; em vários países 
não há nenhum equivalente a uma ordem dos enfermeiros [ou seja um organismo de regulamentação ou 
grupo profissional] e/ou nenhum representante legal da profissão, criando obstáculos significativos para 
aqueles que tentam defender os direitos e os deveres dos enfermeiros”, disse ele. A ausência de quadros 
jurídicos que sustentem o papel do enfermeiro e a sua participação no planeamento e na prestação dos 
cuidados de saúde reforça as dificuldades e os desafios que os enfermeiros tiveram de experienciar em 
países de rendimentos baixos e médios. 

Esta falta de respeito e de reconhecimento é visível não só em termos de autonomia e liberdade para tomar 
decisões sobre a gestão de doentes, mas também em termos de salário e de reconhecimento financeiro. 
Embora estes problemas afetem a enfermagem como um todo, o Conselho de Avaliação recebeu vários 
relatórios de enfermeiros especialistas / de prática avançada que eram particularmente restringidos no 
âmbito do seu exercício apesar de terem amplas qualificações e experiência. 

Existem muitos fatores determinantes incluindo o domínio dos médicos, com estatuto e poder elevados e 
que controlam grande parte do ambiente dos cuidados de saúde. O Conselho de Avaliação também teve 
conhecimento, mais recentemente, do facto de que gestores profissionais não-enfermeiros assumiram 
papéis de planeamento e liderança em funções previamente assumidas por enfermeiros sénior. O baixo 
estatuto da enfermagem pode ser também parcialmente atribuído ao estatuto inferior das mulheres em 
muitas sociedades e a subvalorização das formas de cuidados frequentemente associados às mulheres, tais 
como a prática dos cuidados íntimos e o apoio emocional. Mesmo entre os enfermeiros, os papeis de maior 
estatuto e melhor remunerados são em grande parte os relacionados com as especialidades médicas em 
ambientes tecnologicamente avançados, ou em funções de gestão, com pouca se alguma responsabilidade 
clínica. 

A reclamação mais comum, quaisquer que sejam as razões, de que os enfermeiros não são autorizados 
a efetuar a gama completa de trabalho para a qual foram treinados indica um desperdício de recursos 
valiosos e da oportunidade de proporcionar cuidados de alta qualidade. Estas preocupações também 
foram manifestadas por alguns médicos. 

Pelo lado mais positivo, “há uma grande quantidade de provas a nível internacional de que o facto de se 
permitir aos enfermeiros liderar e modelar a prestação de cuidados e serviços de saúde não só melhora os 
resultados do doente mas promove a inovação e conduz a um melhor recrutamento e retenção”, como o 
RCN disse ao Conselho de Avaliação. O modelo de cuidados do distrito Buurtzorg nos Países Baixos, por 
exemplo, fundado por um enfermeiro em 2006, reduziu os custos dos cuidados significativamente, 
capacitando enfermeiros de primeira linha a prestarem cuidados de forma autónoma, e oferece melhores 
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cuidados e satisfação ao doente.18 

Ensino e formação 

Os enfermeiros em todo o mundo também estão preocupados com o ensino e a formação. Descreveram o 
acesso limitado à educação, à formação e a oportunidades de desenvolvimento profissional contínuas 
necessárias para habilitar a força de trabalho a oferecer cuidados de alta qualidade, compassivos e 
contextualmente adequados. Citaram muitos exemplos de entraves a uma melhor educação e formação, 
incluindo limitações financeiras; a falta de disponibilidade de cursos, particularmente para enfermeiros em 
zonas rurais; a escassez de pessoal docente e de formação; e, muito frequentemente, as cargas de trabalho 
intensas. 

Também houve críticas às insuficiências dos atuais programas e currículos da enfermagem, com os 
entrevistados a apontarem uma desconexão entre o ensino e a prática clínica atual. Alguns também 
lamentaram a muito limitada disponibilidade de formação em liderança, em investigação, determinantes 
mais amplos em saúde, e o desenvolvimento de uma força de trabalho multiprofissional, multigeracional e 
multiétnica. Outros disseram que em alguns países são os médicos quem normalmente ensina os 
enfermeiros, apesar de não terem nem experiência nem qualificações em enfermagem, como consequência 
da falta de formação de enfermeiros educadores bem como de legislação restritiva. Estas questões essenciais 
são discutidas no Capítulo 3. 
 

Recrutamento, retenção e retorno à enfermagem 

Os decisores políticos e os dirigentes dos serviços de saúde, bem como os enfermeiros, estão muito 
preocupados com as dificuldades no recrutamento de enfermeiros, na sua retenção e em incentivar o seu 
regresso após uma interrupção na carreira. Muito disto está associado à fraca motivação e à insatisfação 
com o emprego. Muitas vezes existem más condições de trabalho, o aumento do volume de trabalho devido 
à falta de pessoal e a falta de equipamento básico e de comodidades. Estes são agravados por fatores já 
registados incluindo os salários baixos, a subvalorização da força de trabalho de enfermagem e as limitações 
ao desenvolvimento profissional e à progressão na carreira. 

“Eu não ouvi falar de promoção desde que aqui cheguei “, disse uma enfermeira ganesa a trabalhar numa 
área rural. “Se nos candidatarmos, eles não nos chamam… disseram-nos na escola que demora três anos a 
atingir o próximo nível. Estou a trabalhar neste local há doze anos. A promoção (é) muito lenta. Fui a uma 
entrevista para ser promovida no ano passado, até agora sem resultados, portanto estamos sempre 
desmoralizados.” 

Muitos dos inquiridos também referiram o bem-estar e a qualidade de vida dos enfermeiros e das suas 
famílias. Em países de elevados rendimentos isto está muitas vezes relacionado com rotas inflexíveis e os 
padrões de turnos que impedem muitos enfermeiros de alcançar um bom equilíbrio entre vida pessoal e o 
trabalho, bem como a falta de estruturas de acolhimento de crianças e de políticas amigas da família - o que 
desencorajou muitos de voltar à enfermagem após uma interrupção na carreira. O alojamento fraco; o acesso 
limitado a boas escolas, a comodidades, às necessidades básicas e transportes; e o isolamento foram todos 
vistos como fatores determinantes em países de rendimentos baixos e médios. 

Estas preocupações com a motivação e a satisfação são importantes por si só e pelo seu impacto imediato 
no bem-estar e no recrutamento de enfermeiros. Além disso, há evidências de uma forte correlação entre a 
satisfação pessoal e os resultados do doente.19 

Diversos inquiridos descreveram os esforços para resolver estas questões. O Serviço de Voluntariado no 
Estrangeiro (VSO – Voluntary Service Overseas), por exemplo, diz que há provas claras de que os 
incentivos representam um dos principais fatores que influenciam o desempenho do profissional de saúde. 
As oportunidades e os sistemas governamentais formalizados para o desenvolvimento profissional 
contínuo, podem depois levar a um sistema de promoção com base no mérito, foram percebidos como 
positivos e motivadores em dois projetos do VSO, a Valorização dos trabalhadores da saúde (Valuing 

Health Workers)20 e a Formação profissional contínua para os trabalhadores da saúde (Continuing 
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Professional Development for Health Workers).21 

“Para melhorar a retenção e a motivação dos enfermeiros é essencial examinar os incentivos não monetários 
tais como a autonomia no trabalho, o desenvolvimento da carreira e a flexibilidade dos horários de 
trabalho/turnos,” diz o VSO. “Num estudo que analisa a enfermagem nos hospitais, verificou-se que a 
autonomia de trabalho é um fator significativo para a explicação da satisfação no trabalho. Também ficou 
demonstrado que os hospitais têm taxas de rotatividade mais baixas quando existem estruturas de apoio à 
gestão e os enfermeiros estão mais envolvidos nos processos de tomada de decisões.”22 

Todos estes desafios e preocupações são um argumento de peso para a necessidade da melhoria da gestão 
e do funcionamento dos serviços de saúde. Existe também a necessidade duma maior compreensão da 
potencial força de trabalho. Tal como referido no Capítulo 1, existem agora quatro gerações diferentes na 
força de trabalho com expectativas diferentes. Como Emma Coyle, Centro para a Saúde Materna e do 
Recém-Nascido, Escola de Saúde Tropical de Liverpool (Centre for Maternal and Newborn Health, 

Liverpool School of Tropical Medicine), disse ao Conselho de Avaliação, “ é necessária uma maior 
compreensão dos motivos que levam as pessoas a escolher a enfermagem e se existem (ou não) taxas de 
atrito associadas aos salários, às condições de trabalho, à formação, e ao desenvolvimento da carreira, etc. 
Os fatores demográficos que afetam o recrutamento e a retenção de enfermeiros irão variar de país para 
país e é necessária uma maior compreensão destes fatores.” 

Os inquiridos de países com baixo e médio rendimento apontaram a escassez de jovens cultos capazes de 
aceder à formação de enfermagem, em grande parte devido aos fracos sistemas de ensino primário e 
secundário. Também referiram que a migração internacional e interna são um problema. Isto é discutido no 
Capítulo 3. 
 

Liderança em todos os níveis 

O Conselho de Avaliação recebeu evidências esmagadoras em como os enfermeiros líderes não foram 
suficientemente envolvidos no processo de elaboração de políticas e de tomada de decisões a nível local, 
nacional e internacional, e isto era essencial para melhorar os cuidados do doente e projetar a assistência. 

Paulette Cash, Presidente da Associação de Enfermeiros da Commonwealth das Bahamas, disse que os 
enfermeiros foram estrategicamente colocados de modo a poderem exercer a sua influência nas políticas 
sociais, públicas e da saúde. “É, portanto, muito importante que estejamos envolvidos, totalmente 
envolvidos, dentro do projeto, da implementação, do acompanhamento e da avaliação destes programas 
[UHC] Muitas vezes somos convidados ao nível da execução, mas é preciso que vá além disso.” 

“É importante que os enfermeiros estejam ao redor da mesa da tomada de decisão e que aí estejam quando 
as medidas forem projetadas - porque os enfermeiros são frequentemente os guardiões, aqueles que estão 
na linha da frente e que compreendem o sistema de saúde em todos os níveis, de modo que vai ser 
importante que os enfermeiros estejam envolvidos em todos os níveis. Os enfermeiros podem ser bons 
representantes da enfermagem e da saúde. Os enfermeiros são líderes, os enfermeiros são inovadores e os 
enfermeiros são condutores das políticas de saúde pública e da tomada de decisão”, disse ela. 

Os enfermeiros não tinham uma voz forte o suficiente em muitos países, disse a Senhora Coyle. “Os 
enfermeiros precisam estar na agenda política ao mais alto nível em todos os países e organismos 
internacionais, a par com a medicina. São necessários organismos profissionais (ou Associações) e 
conselhos de enfermagem para regulamentar e defender os enfermeiros.” 

Os inquiridos descreveram ocasiões em que a liderança e o compromisso dos enfermeiros foram críticos, tais 
como na luta contra o SARS em Taiwan, onde os líderes enfermeiros desempenharam um papel 
preponderante.23 

A liderança e outros aspetos dos desafios aqui descritos tornaram-se evidentes para Aisha Holloway e Pam 
Smith, da Universidade de Edimburgo. “A profissão de enfermagem é duramente desafiada a nível mundial 
pela sua capacidade de ser visível, credível e diretamente influente na definição e desenvolvimento de 
políticas sociais e de saúde com base em evidências dentro da esfera política e entre os governos,” disseram. 
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A Dr.ª Holloway usou as evidências recolhidas na entrega, pela Fundação Florence Nightingale, duma bolsa 
de estudos em liderança para concluir: “A enfermagem mundial requer uma massa crítica de enfermeiros 
que tenham: 

• A possibilidade e a capacidade para moldar, desenvolver, apoiar e impulsionar políticas de cuidados 
de saúde e sociais com base em evidências; 

• A habilidade politica, estratégica e de defesa para navegar, negociar e influenciar políticas de cuidados 
de saúde e sociais com base em evidências; 

• Habilidades de liderança política para proteger e sustentar uma posição credível ao mais alto nível do 
desenvolvimento de políticas dentro do governo; 

• Os padrões mais altos na investigação pedagógica para apoiar a capacidade de enquadramento da base 
de evidências nos contextos políticos e dos cuidados de saúde e sociais relevantes a nível local, nacional e 
internacional; 

• A capacidade de identificar, entender e trabalhar com as principais partes interessadas tanto dentro da 
enfermagem, por exemplo, com órgãos estatutários e organizações profissionais e fora da enfermagem, por 
exemplo com funcionários públicos, consultores especiais, governo, ministros, organismos internacionais 
como a OMS e a ONU e as ONG”. 
 

Mais indicações para o futuro 

Os enfermeiros e outros profissionais de saúde poderiam assumir maiores papéis de liderança enquanto 
“agentes de mudança” - orientando desenvolvimentos, envolvendo os doentes e as comunidades e fazendo 
melhor uso dos trabalhadores não profissionais (tais como os auxiliares de cuidados de saúde) e das novas 
tecnologias que vão sendo desenvolvidas em todo o mundo. Os três exemplos seguintes da prática de 
enfermagem avançada – prescrição por enfermeiros e clinicas lideradas por enfermeiros apresentadas pelo 
RCN, e o desenvolvimento de serviços de enfermagem, apresentado por Sally Kendall, Universidade de 
Kent, ilustram os diferentes aspetos do assunto. 
 

A prescrição feita pelo enfermeiro no Botsuana 

O enfermeiro que prescreve apresenta resultados semelhantes aos médicos. O Centro Clínico Infantil de 
Excelência Baylor (Baylor Children’s Clinical Centre of Excellence) no Botsuana realizou, em 2009, um 
estudo transversal que comparava o desempenho dos enfermeiros prescritores com os médicos no cuidado 
de doentes pediátricos infetados pelo VIH. Foram revistos encontros, selecionados por amostragem 
aleatória estratificada, entre 100 médicos e 97 enfermeiros prescritores. Os resultados mostraram que os 
enfermeiros prescritores e os médicos documentavam corretamente 96% e 94,9% das vezes, 
respetivamente. Havia também evidências de que os enfermeiros realizavam um nível mais alto de 
documentação da história social. 

Os resultados levaram o centro a reafirmar o seu apoio ao prosseguimento do investimento no recrutamento 
de enfermeiros para fornecer cuidados de qualidade e serviços de tratamento antirretroviral a crianças 
infetadas. Também se defende que esta abordagem seja adotada em toda a 
África austral. Este relatório conclui que a transferência de tarefas para os enfermeiros continua a ser 
promissora no aumento e no apoio ao tratamento antirretroviral pediátrico e de adultos, especialmente onde 
a escassez de provedores ameaça a implantação. 
 

Clínicas lideradas por enfermeiros em Hong Kong 

A prática de enfermagem avançada começou em Hong Kong na década de noventa. Estes enfermeiros 
muitas vezes têm a sua própria carga de doentes, mas também podem ver doentes com necessidades 
especiais noutras enfermarias. As suas funções variam de acordo com o hospital e especialidade, e 
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desenvolveram-se significativamente. 

O sistema de saúde de Hong Kong não tem uma capacidade de cuidados de saúde primários significativa e 
as pessoas com problemas graves são normalmente vistas primeiro nos serviços de urgência. Depois de 
diagnosticadas e estabilizadas e sem necessidade de mais tratamento hospitalar, são encaminhadas para 
ambulatórios clínicos especializados, mas devido à falta de tais serviços, a Autoridade Hospital 
desenvolveu o conceito de clínicas lideradas por enfermeiros, com enfermeiros especialistas na prestação 
dos cuidados e na gestão. Por exemplo, um doente com doença pulmonar obstrutiva crónica vai para uma 
clínica de DPOC liderada por enfermeiros. 

Estas clínicas lideradas por enfermeiros continuam a expandir-se e têm demonstrado boas melhorias nos 
cuidados. O enfermeiro pode gerir até 90% dos doentes com cuidados específicos para doenças de 
ambulatório. Praticam de forma independente ou com alguma supervisão, no ajuste da medicação e no 
início dos diagnósticos e nos tratamentos de acordo com protocolos. 25 
 

O desenvolvimento de novos serviços em Inglaterra 

Viv Marsh é uma Enfermeira de Cuidados Gerais (Registered General Nurse), enfermeira de crianças 
doentes, e enfermeira de saúde escolar que coordenou o serviço de enfermagem numa escola das Midlands, 
em Inglaterra. A asma, uma condição comum de longa duração entre os jovens britânicos, é uma causa 
frequente de internamento hospitalar. Viv Marsh inspirou os seus colegas a desenvolver e implementar uma 
política estratégica para o controlo da asma em 110 escolas, adotando uma abordagem de saúde pública 
que resultou em crianças mais saudáveis e que provavelmente salvou vidas. 

Com o trabalho colaborativo de várias agências entre os setores da saúde, da educação e do voluntariado, 
o programa abrangeu toda a população escolar da área, na sensibilização e divulgação de conhecimentos 
para melhorar a saúde respiratória e evitar ataques agudos e a mortalidade infantil. Cada conselheiro de 
saúde da escola (normalmente enfermeiros de saúde escolar) assegurava o desenvolvimento e a 
implementação da política de asma, treinando e trabalhando de perto com os trabalhadores ligados à saúde 
da comunidade, e tinha muitos processos de crianças de “elevadas necessidades”. 

Os jovens estiveram ativamente envolvidos, e agora tinham acesso a um serviço bem coordenado que permitiu 
grandes reduções nos internamentos de urgência. A introdução de um inalador genérico de emergência nas escolas 
manteve as crianças fora do hospital e quase certamente salvou vidas. 

Uma avaliação independente, parte de um estudo maior sobre o papel do enfermeiro na gestão de doenças 
de longa duração, destacou muitos resultados positivos. Mostra que a educação, a liderança, a visão e o 
papel de navegador do enfermeiro foram a chave do sucesso - a arte e a ciência de navegação no sistema 
de saúde mantendo as crianças, as escolas e as famílias no centro. As associações profissionais 
especializadas oferecem defesa e oportunidades de desenvolvimento aos enfermeiros de saúde pública no 
Reino Unido. 26 27 

 A visão de Viv, a sua persistência, liderança e conhecimento foram a chave, construídos no seu sólido 
ensino de enfermagem e na sua formação especializada. O seu trabalho demonstra como os enfermeiros, 
quando treinados e capacitados para liderar, e habilitados para aproveitarem as oportunidades, conseguem 
desenvolver sistemas de saúde de alta qualidade, rentáveis e que põem em prática os princípios dum sistema 
de cuidados primários orientado para a saúde pública.28 
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3. Mão-de-obra, ensino profissional e regulação 

Resumo 

Este capítulo descreve a atual escassez de profissionais de saúde a nível 
mundial e as projeções de um aumento maior da escassez no futuro. Analisa 
de que forma a OMS e os seus Estados-membros propõem enfrentar esta 
situação e o contributo do ensino e da regulação. 

Os enfermeiros e as parteiras constituem quase metade da força de trabalho 
em saúde no mundo mas estão distribuídos de forma muito desigual, sendo 
que a maioria deles trabalha em áreas urbanas em países de rendimento 
elevado. Esta má distribuição é agravada pela migração interna e 
internacional e por números significativos de enfermeiros a trabalhar fora do 
sector da saúde. 

O maior problema em termos de números, porém, é simplesmente o facto de 
não haver o número suficiente de enfermeiros a receber formação e, portanto, 
a estimativa do défice de enfermeiros e de outros profissionais de saúde está 
a crescer. 

Para atenuar estes problemas a nível mundial, alguns países estão a rever as 
suas abordagens ao ensino e à regulação e à procura de novas formas para 
formar e implantar os profissionais de saúde. 

Número de enfermeiros, parteiras e outros profissionais de saúde  

No total, os enfermeiros e as parteiras são de longe o maior grupo profissional da força de trabalho em 
saúde a nível mundial. Em 2013, de acordo com a OMS (Tabela 3.1), havia mais de 42 milhões de 

profissionais de saúde.29Esse número inclui 9,7 milhões de médicos, 19,7 milhões de enfermeiros e 
parteiras - um pouco menos de metade do total da força de trabalho - e 12,6 milhões de profissionais de 
saúde de outras profissões ou com algum nível de formação. 
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Tabela 3.1 Reserva de profissionais de saúde a nível mundial, 2013 

 Médicos 
Enfermeiros/ 

Parteiras 

Todos os 
outros 

grupos1 
Total2 

Médicos 
por 

1000 

Enfermeiros/ 
Parteiras 
por 1000 

Todos 
outros 
grupos 

por 
1000 

Total 
por 

10002 

Região         
África 225,120 1,039,709 620,315 1,885,144 0,27 1,22 0,73 2,22 

Américas 2,025,041 4,629,099 2,637,289 9,354,429 2,09 4,85 2,73 9,68 
Mediterrâneo 

Oriental 
785,629 1,295,020 979,097 3,059,747 1,26 2,08 1,57 4,91 

Europa 2,909,059 5,314,157 3,308,690 11,531,897 3,20 5,84 3,64 12,68 
Sudeste 
Asiático 

1,062,373 2,776,662 2,093,276 5,932,311 0,57 1,50 1,13 3,20 

Pacífico 
Ocidental 

2,721,036 4,624,862 2,959,246 10,305,145 1,49 2,54 1,62 5,66 

Rendimento3         

Baixo 144,826 399,478 323,979 868,284 0,19 0,51 0,41 1,11 
Médio-
Inferior 

1,977,455 4,475,914 3,543,241 9,996,609 0,77 1,75 1,39 3,91 

Médio-
Superior 

3,880,669 6,603,520 4,259,087 14,743,276 1,61 2,74 1,77 6,12 

Alta 3,725,300 8,263,597 4,471,607 16,460,504 2,92 6,48 3,51 12,91 

Mundo4 9,728,249 19,742,509 12,597,914 42,068,673 1,38 2,81 1,79 5,99 
1Refere-se às outras sete grandes categorias de profissionais de saúde tal como definidos na WHO Global 

Health Statistics Database, ou seja profissionais de odontologia, profissionais de farmácia, profissionais de 
laboratório, profissionais da área do ambiente e da saúde pública, profissionais da saúde comunitária e 
tradicional, profissionais de gestão e apoio da saúde e outros profissionais de saúde. Um multiplicador de 
grupo foi determinado tendo em conta, para cada região de rendimento do Banco Mundial com valores não 
omissos para “todos os outros grupos”, o número médio de “todos os outros grupos” em relação aos 
médicos/enfermeiros/parteiras. Esta operação produziu os seguintes múltiplos dos trabalhadores de saúde: 
0,595 (baixo): 0.549 (médio-inferior): 0.406 (médio superior): e 0.373 (alto). Multiplicando o número total 
de médicos/enfermeiros por este multiplicador de grupo atingiu-se o número estimado de “todos os outros 
grupos” para essa região. 
2As contagens e os índices podem não ser iguais aos totais das linhas/colunas devido a arredondamentos ou 
dados omissos em termos de rendimento ou região. 
3Todos os multiplicadores de “todos os outros grupos” específicos de cada rendimento são como indicado 
na nota (1) acima. 
4Inclui 210 países para os quais as Nações Unidas publica estimativas da população, a uma população total 
estimada em 2013 de 7,024,094,223. 

 

A Tabela 3.1 estima que em 2013 (últimos dados disponíveis) a força de trabalho global em saúde foi de 
pouco mais de 42 milhões, incluindo 9,7 milhões de médicos, 19,7 milhões de enfermeiros/parteiras e 
aproximadamente 12,6 milhões de outros profissionais de saúde. O rácio mundial enfermeiro/parteira para 
cada médico foi de 207. 

A OMS estima que há uma escassez a nível mundial de mais de 7,2 milhões de profissionais de saúde, com 
base na procura atual, e que esta aumentará para 12,9 milhões em 2035.30 A procura de cuidados de saúde 
está a crescer a nível mundial devido a uma variedade de razões, incluindo o aumento da procura em países 
de elevado rendimento à medida que as suas populações envelhecem e de países de rendimentos baixos e 
médios à medida que progridem no sentido da CUS. Os cuidados de saúde já são uma indústria de $7,2 
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biliões anuais, equivalente a 10,6% do produto interno mundial. Estão a crescer a um ritmo de 5,2% 
anualmente - na Ásia e na Austrália prevê-se um aumento do crescimento de 8,1% por ano - e podem 
alcançar os $9,3 biliões de dólares em 2018.31 

Por sua vez, este crescimento da procura está a gerar uma necessidade de profissionais de saúde que já 
ultrapassa de longe a atual oferta. Tendo em conta a tendência atual, o número de enfermeiros e parteiras 
em África aumentará de 1,0 milhões para 1,5 milhões entre 2013 e 2030, mas a escassez no número 
necessário para satisfazer as necessidades irá crescer de 1,8 milhões atualmente para 2,8 milhões em 2030.32 

Por outras palavras, a escassez está a crescer mais rápido do que o aumento da oferta. 

Os governos e os decisores políticos em saúde a nível mundial, conforme descrito abaixo, estão a analisar 
modelos inovadores de prestação de serviços e pessoal para atenuar os problemas provocados por essa 
escassez, por exemplo através de um maior envolvimento dos doentes, melhor utilização da tecnologia e 
alterações ao conjunto de competências. 

 

A distribuição dos profissionais de saúde 

Em muitos países, a escassez é agravada pela má distribuição dos profissionais de saúde. A maioria dos 
enfermeiros, tal como outros profissionais de saúde, trabalham em países mais ricos e em áreas urbanas 
onde há melhores oportunidades em termos de rendimento, formação, progressão de carreira, ambiente de 
trabalho, emprego e acesso aos serviços e amenidades. Esta distribuição desigual entre e dentro dos países 
significa muitas vezes que as pessoas mais necessitadas não têm acesso aos serviços de saúde. 

A Tabela 3.1 também mostra a distribuição dos profissionais de saúde, enfermeiros e parteiras nas seis 
regiões da OMS. A qualidade dos dados fornecidos à OMS é irregular e em alguns casos pobre. No entanto, 
é suficientemente boa para revelar a amplitude das diferenças entre os países. A Europa, a região com o 
maior número de enfermeiros e parteiras, tem 5,84 por 1000 habitantes enquanto a África é a região com o 
menor número, 1,22 por 1000. Estas médias regionais ocultam diferenças maiores, por exemplo entre os 
países africanos como Moçambique, Etiópia e Quênia, que têm 0,34, 0,28 e 0,79 enfermeiros e parteiras 
por 1000 habitantes, respetivamente, e o Reino Unido, os EUA e a Noruega com 6,9, 9,4 e 14,2, 
respetivamente.33 Assim, o Reino Unido tem cerca de 20 vezes mais enfermeiros e parteiras em relação à 
sua população do que Moçambique e a Etiópia, os EUA cerca de 30 vezes mais e a Noruega 40 vezes mais. 

 

“O Reino Unido tem cerca de 20 vezes mais enfermeiros e parteiras em relação à sua 

população do que Moçambique e a Etiópia, os EUA cerca de 30 vezes mais e a Noruega 

40 vezes mais” 

 

A maioria dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) refere 
escassez de enfermeiros apesar da sua vantagem relativa em números; a Austrália, por exemplo, prevê uma 
escassez de 85.000 até 2025.34 Recentemente, 83% das organizações inquiridas no Reino Unido referiram 
falta de enfermeiros qualificados. 

Paradoxalmente, os enfermeiros qualificados de alguns países são incapazes de encontrar emprego, um 
problema em alguns países há muitos anos de acordo com o ICN. Isso deve-se tanto a uma 
incompatibilidade entre a oferta e a procura como ao facto de governos muitas vezes não terem fundos para 
contratar enfermeiros qualificados.35 O Governo da Zâmbia disse ao Conselho de Avaliação que muitos 
novos enfermeiros qualificados estavam desempregados em 2016 por este motivo, mas que planeava 
corrigir esta situação. 

A migração dos profissionais de saúde 

A migração internacional de enfermeiros para países que oferecem melhores oportunidades ocorre 
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tanto no nível global como regional e coloca em desvantagem os países mais pobres. Muitos 
enfermeiros da Zâmbia e Zimbabué, por exemplo, migram para a África do Sul onde os salários e os 
ambientes de trabalho são melhores. Em Trinidad e Tobago, os enfermeiros locais migram em busca 
de oportunidades para os EUA e Reino Unido enquanto o governo de Trinidad e Tobago recruta 
enfermeiros provenientes das Filipinas, Cuba e outras ilhas do Caribe para colmatar essa escassez. 

Ainda mais significativamente em termos dos números envolvidos, existe também migração no interior dos 
países, das zonas rurais para as zonas urbanas e de serviços de saúde governamentais para ONGs, 
organizações com fins lucrativos e trabalho no âmbito de projetos. Muitos profissionais de saúde em países 
de rendimentos baixos e médios migram para trabalhar em programas “verticais” de doenças específicas, 
tais como os programas financiados pelo Fundo Mundial de Luta contra a SIDA, a Tuberculose e a Malária, 
a Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAVI) e o Plano de Emergência do Presidente dos E.U.A. 
para Alívio do SIDA (PEPFAR). Muitos outros trabalham fora do sector da saúde por várias razões 
incluindo a falta de emprego, baixa remuneração e más condições de trabalho. Esta migração interna 
contribui para a escassez de serviços de saúde em geral que são geralmente fornecidos pelos governos ou 
organizações locais de beneficência em alguns países. 

Existe também a migração das zonas rurais para as zonas urbanas. Menos de 55% das pessoas em todo o 
mundo vivem em áreas urbanas, mas mais de 75% dos médicos, mais de 60% dos enfermeiros e 58% dos 
outros profissionais de saúde. As populações que residem nas periferias rurais, periurbanas e urbanas têm 
normalmente mais necessidade mas são as que geralmente menos beneficiam. 

A migração e a consequente má distribuição mundial e nacional de enfermeiros geram grandes problemas 
para os governos. Paul Magesa Mashauri, Presidente da Associação Nacional de Enfermagem da Tanzânia, 
disse ao Conselho de Avaliação que não se tratava apenas de números mas também de quem preferiu partir 
- “os enfermeiros mais competentes são geralmente aqueles que migram.” Outros referiram que estavam a 
abordar estes problemas através da oferta de incentivos para reter os enfermeiros e a assegurar que a sua 
distribuição a nível nacional refletia as necessidades de saúde da população. Alguns enfermeiros a trabalhar 
em algumas das ilhas mais pequenas nas Bahamas, por exemplo, recebem benefícios adicionais e subsídios 
pois considera-se que estão a trabalhar em áreas difíceis. 

Várias abordagens são adotadas no Gana, relatório de Kwansa et al. “Tal como muitos países da África 
subsaariana, o Gana enfrenta desafios simultâneos de aumentar a sua força de trabalho em saúde, retê-la no 
país e promover uma distribuição racional do pessoal em áreas remotas ou desfavorecidas. Os recentes 
aumentos nos salários dos médicos e enfermeiros a trabalhar no setor público têm contribuído para um 
declínio na imigração, mas os problemas da má distribuição geográfica permanecem.”36 

A proposta de incentivos não-fiscais no Gana incluiu termos mais claros nos contratos, detalhando a 
duração do contrato e procedimentos transparentes para transferência e promoção; oportunidades de 
carreira para todos os grupos de enfermagem; e benefícios tais como melhor alojamento em serviço, melhor 
supervisão e mais reconhecimento por parte dos líderes. “Um conjunto integrado de políticas de 
recrutamento e retenção em matéria de desenvolvimento de carreira pode melhorar a satisfação laboral e a 
retenção dos enfermeiros nas zonas rurais do Gana”. 

O Reino Unido tem sido um dos principais beneficiários da imigração: muitos enfermeiros da Irlanda, por 
exemplo, trabalhavam em instituições do Reino Unido antes da fundação do NHS. No início da década de 
1950, o Reino Unido recrutou ativamente enfermeiros das Caraíbas e médicos da Índia para apoiar a 
expansão do NHS. Mais recentemente, tem beneficiado dos inúmeros profissionais de saúde da União 
Europeia (UE) que têm emigrado para o Reino Unido, mas esta tendência irá provavelmente desaparecer e 
até reverter-se. A saída do Reino Unido da UE conduzirá provavelmente à pressão para aumentar o 
recrutamento de outros países. 

Desde 2000, o Reino Unido tem trabalhado para reduzir o número de profissionais de saúde formados em 
países com elevada escassez. Assinou uma série de acordos, começando com um acordo bilateral com a 
África do Sul, seguido de uma concordata da Commonwealth e o Código de Conduta Global da OMS para 

o Recrutamento Internacional de Profissionais da Saúde em 2010.37 Este código visa não só salvaguardar 
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os países com grandes carências de recrutamento ativo por outros países, mas também defender os direitos 
dos migrantes e garantir que eles sejam tratados de forma adequada. 

Esses acordos contribuíram para grandes reduções na imigração para o Reino Unido dos países com maiores 
carências. Por exemplo, o número de Africanos registados no Nursing and Midwifery Council (NMC) 
decaiu pela primeira vez, de um máximo de mais de 2000 por ano no virar do século para abaixo de 200. 
Outros fatores também contribuíram, incluindo a livre circulação de trabalhadores na UE e o ciclo de 
expansão-contração na formação de enfermeiros e planeamento da força de trabalho, com flutuações nos 
números de enfermeiros no Reino Unido. A saída do Reino Unido da UE, como observado acima, pode 
aumentar estes fluxos. 

Muitos enfermeiros levantaram questões sobre a migração em entrevistas e evidência escrita. O APPG 
recomenda portanto que o Reino Unido reafirme o seu apoio ao código daOMS e publique um relatório 
sobre os progressos efetuados na sua implementação desde 2010. Em particular, o RU deve monitorizar 
e realizar relatórios anuais sobre influxos e países de origem e demonstrar de que forma irá cumprir o 
compromisso na estratégia global da OMS de 2016 para reduzir a dependência de recrutamento 
internacional em metade. 

A emigração de profissionais de saúde é uma questão muito importante para os países de baixo e média 
rendimento e deve ser abordada. No entanto, tratar apenas de migração é apenas uma parte do problema. 
Por exemplo, estima-se que se cada profissional de saúde africano que tenha recebido algum tipo de 
formação em saúde e emigrado entretanto regressasse, apenas cerca de 10% da escassez no continente seria 
resolvida.38 Há muitos problemas interligados mas em termos de números o maior fator é que não são 
formados enfermeiros e outros profissionais de saúde em número suficiente. 

A estratégia global da OMS para os recursos humanos no sector da saúde 

A OMS, os seus Estados-membros e os parceiros desenvolveram uma estratégia global para os recursos 
humanos em saúde, Força de trabalho 2030, aprovada pelos Estados-membros na Assembleia Mundial da 
Saúde em 2016. Esta estratégia tem quatro objetivos principais para resolver estas questões fundamentais, 
garantindo o investimento no aumento do número de profissionais de saúde e melhorando as suas formas 
de trabalho, gestão e mobilização: 

• Otimizar o desempenho, a qualidade e o impacto dos profissionais de saúde através de políticas dos 
recursos humanos em saúde baseadas em evidência, contribuindo para assegurar a saúde e o bem-
estar dos indivíduos, uma CUS eficaz, a resiliência e um reforço dos sistemas de saúde a todos os 
níveis; 

• Alinhar o investimento em recursos humanos para a saúde com as atuais e as futuras necessidades 
da população, tendo em conta a dinâmica do mercado de trabalho, para permitir uma melhoria nos 
resultados de saúde, a criação de emprego e o crescimento económico; 

• Reforçar a capacidade das instituições ao nível local, nacional e mundial para uma liderança e 
governação eficazes em medidas relacionadas com os recursos humanos para a saúde; 

• Reforçar os dados sobre os recursos humanos no sector da saúde para a monitorização e controlo 
das estratégias nacionais e da estratégia global.39 

A CUS será alcançada ou perdida com a enfermagem e a obstetrícia, disse ao Conselho de Avaliação, 
Jim Campbell, Diretor, Departamento da Força de Trabalho em Saúde, OMS e Diretor Executivo, Aliança 
Global para a Força de Trabalho em Saúde, que liderou o desenvolvimento da estratégia. 

“A cobertura universal de saúde será alcançada ou perdida com a enfermagem e a 

obstetrícia” 

Jim Campbell, Diretor, Departamento da Força de Trabalho em Saúde, OMS, e 
Diretor Executivo, Aliança Global para a Força de Trabalho em Saúde 
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A estratégia apresenta um enquadramento geral no âmbito do qual os países devem desenvolver os seus 
próprios planos. Fornece uma visão geral abrangente mas reconhece que os investimentos e as políticas têm 
de ser determinados a nível nacional em função das prioridades, circunstâncias e recursos locais. Tal como 
referido no Capítulo 2, muitos países estão a rever as suas estratégias para a enfermagem e a ter em conta 
o seu contributo futuro. Os avanços no ensino e na regulação profissionais estão no centro dessas 
abordagens. 

Os desafios para os governos 

O Co-Presidente do APPG, Lord Crisp, reuniu com muitos líderes de enfermagem e líderes governamentais 
na área da saúde na Zâmbia durante esta análise. O Secretário Permanente do Ministério da Saúde está a 
liderar a abordagem do país com vista ao reforço do sistema de saúde e a trabalhar no sentido da CUS - e o 
desenvolvimento da enfermagem é visto como uma parte importante. Os desafios, familiares a outros 
países, incluem: 

• decisões sobre o nível de ensino necessário para os enfermeiros - com aumento na proporção de 
enfermeiros (RN, registered nurse); 

• a melhor forma de formar os enfermeiros para serem capazes de trabalhar de forma independente 
nas áreas rurais sem acesso imediato a médicos - com uma extensão do âmbito das suas práticas de 
forma a incluir a prescrição e outros aspetos; 

• a necessidade de formar enfermeiros especialistas à medida que o país desenvolve serviços para 
doenças oncológicas e outras; 

• formar mais profissionais de saúde comunitária nas zonas rurais e assistentes de cuidados de saúde 
nos hospitais. 

Todos os países a nível mundial irão provavelmente enfrentar problemas semelhantes à medida que tentam 
avançar rumo à CUS ou, no caso de muitos países europeus, trabalhar para manter e melhorar os serviços 
e sistemas existentes. Essas semelhanças sugerem que os países podem aprender muito uns com os outros 
e partilharem boas práticas e aprendizagens. 

Estas discussões e decisões estão a decorrer ao mesmo tempo que alguns avanços abrangentes no domínio 
do ensino e da formação dos profissionais de saúde, na sua regulação e no próprio conceito de 
profissionalismo. A análise detalhada destas questões está muito para além do âmbito deste relatório, mas 
alguns aspetos chave devem ser tidos em conta: 

• a mudança contínua no sentido de um ensino e uma formação baseados em competências e em 
sistemas; 

• a abordagem à regulação baseada em competências; 

• novas abordagens que incluam mais trabalho em equipa e a plena participação dos doentes, 
cuidadores e comunidades. 

Antes de analisar as diferenças entre os países, vale a pena notar que se os enfermeiros em qualquer país 
pretenderem atingir o pleno potencial da combinação de conhecimentos, competências práticas e valores 
descritos na Figura 1.1, Capítulo 1, a sua formação e o seu emprego devem prestar esse apoio. Isso significa 
que todos os países precisam de um grupo forte de enfermeiros qualificados que sejam líderes de equipa, 
navegadores e facilitadores, e que os seus empregos devem permitir-lhes trabalhar na plenitude da sua 
formação e do seu potencial. 

De acordo com o APPG, há boas evidências de uma correlação positiva entre a qualidade dos cuidados e 
os resultados, incluindo a mortalidade, e a proporção de enfermeiros com cursos de enfermagem.40 O APPG 
apoia portanto a aspiração da OMS de que o grau de licenciatura em enfermagem deve ser a qualificação 
de entrada na profissão para todos os enfermeiros. Isto também irá ajudar a profissão a atrair os recrutas 
que necessita. Esta aspiração ainda vai levar anos a ser alcançada em muitos países e os países encontrarão 
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as suas próprias rotas para a alcançar. 

Diferenças entre países 

Existem diferenças óbvias em termos de necessidades entre os países. Tal como demonstram os muitos 
exemplos neste relatório, os países de baixo e médio rendimento como a Zâmbia necessitam de muitos 
enfermeiros com boas competências generalistas para que possam lidar com todas as diferentes situações 
que enfrentam tanto em enfermarias hospitalares como em contextos comunitários. Com efeito, eles 
precisam de se especializar em enfermeiras de cuidados gerais. Estes países têm também necessidade de 
enfermeiros especialistas e os países mais ricos também precisam de enfermeiros de cuidados gerais mas 
numa proporção diferente e muitas vezes com um conjunto de competências substancialmente diferentes 
dos seus colegas em países de rendimento elevado. 

Os requisitos de entrada, unidades académicas, tipo de formação e duração da formação para cada grupo 
variam de país para país e por vezes entre as instituições dentro de um país. Estão a crescer em alguns países 
prestadores privados não-regulados que oferecem cursos de formação profissional em enfermagem e 
medicina. A proporção de enfermeiros em cada grupo também varia entre países: por exemplo, em Cuba e 
no Reino Unido, todos os enfermeiros recebem formação superior, enquanto no Ruanda, como em muitos 
países da África subsariana, a maioria dos profissionais de enfermagem são formados como enrolled nurses 
ou auxiliares de enfermagem.41 Além disso, a relação entre ensino e formação em enfermagem e obstetrícia 
varia de país para país. 

Existe uma clara tendência em vários países para atualizar a força de trabalho em enfermagem, sendo que 
muitos pretendem formar a maioria dos enfermeiros ao nível superior.43 Tal como referido, não existem 
apenas fortes argumentos políticos e de qualidade a favor; esta mudança também é impulsionada pela 
procura, sendo que mais enfermeiros estão a decidir realizar uma licenciatura em vez de obterem um 
diploma ou certificado. Os líderes de enfermagem na Zâmbia referiram que já não fazia sentido formar 
enrolled nurses porque muitos candidatavam-se ao curso de licenciatura (registered nurse) assim que 
acabavam o curso. 

O financiamento do ensino também é diferente. Em alguns países o governo paga a maioria das despesas, 
enquanto que noutros países os estudantes dependem integralmente de empréstimos governamentais ou de 
fontes privadas ou de caridade. Da mesma forma, os enfermeiros têm diferentes empregadores de vários 
serviços de saúde, do sector público, privado, religioso ou ONGs. Embora o governo seja o principal 
empregador em muitos países de rendimentos baixos e médios, os salários do pessoal podem ser financiados 
através de várias fontes incluindo o sector privado e as ajudas bilaterais e multilaterais.29 Além disso, os 
enfermeiros que trabalham no sector público muitas vezes suplementam os seus rendimentos aceitando 
trabalhos no setor privado ou numa área não relacionada com a enfermagem, ou trabalham horas extras 
através de bancos de enfermeiros ou outros sistemas. 

Ensino baseado em competências e em sistemas 

Existe um movimento de longo prazo no sentido de fundamentar o ensino profissional na aquisição de 
competências em vez de na conclusão de um curso instrucional prescrito e específico de uma profissão, um 
movimento da especificação da conclusão do ensino por contributos (inputs) à avaliação do sucesso em 
termos de resultados. Tal como definido por Epstein e Hundert, “a competência é a utilização habitual e 
criteriosa de comunicação, conhecimento, habilidades técnicas, raciocínio clínico, emoções, valores e 
reflexão na prática diária para o benefício do indivíduo e da comunidade a serem servidos.”44 

A Lancet Commission on the Education of Health Professionals for the 21st Century defendeu em 2010 
que o ensino deve ser baseado não só em competências mas também na compreensão dos sistemas. Devido 
à alteração nas tendências epidemiológicas e ao aumento da consciencialização em relação aos 
determinantes mais vastos da saúde, é necessária uma melhor compreensão dos sistemas e de mais 
profissionais, incluindo enfermeiros, para desempenhar papéis de liderança e liderarem a melhoria e o 
desenvolvimento dos serviços quantos “agentes da mudança”. Não é suficiente para um profissional para 
saber o que é preciso ser feito, também é preciso saber como deve ser feito no âmbito de um sistema de 
saúde.45 
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A comissão salientou também que os profissionais e as ideias sobre profissionalismo tinham de ser 
alteradas. No relatório lê-se: “Os profissionais… têm obrigações e responsabilidades especiais para adquirir 
competências e realizar funções para além das tarefas meramente técnicas - tais como trabalho em equipa, 
conduta ética, análise crítica, lidar com a incerteza, investigação científica, antecipar e planear o futuro e, 
mais importante, liderar sistemas de saúde eficazes.” 

Esta aproximação do ensino para as diferentes profissões, mantendo os seus papéis distintos, descreve e 
reforça o caminho que a prática já está a desenvolver. Muitas das competências, conhecimentos e atitudes 
dos profissionais atravessam fronteiras profissionais; por exemplo, todos necessitam de algum 
conhecimento sobre anatomia e fisiologia aplicada, boas capacidades de comunicação e literacia emocional. 
Além disso, faz sentido aprender estas competências juntos no início, e não o é menos importante na criação 
de uma compreensão partilhada, holística de saúde, cuidados de saúde, pessoas e comunidades e estabelecer 
uma fundação de respeito mútuo para cada contributo específico. 

 

Regulação baseada em competências 

A regulação e o registo dos profissionais é fundamental para a proteção do público e a garantia de 
competência, integridade e valores dos profissionais. Tal como acontece com o ensino, há um movimento 
no sentido de uma abordagem baseada em competências. 

A regulação varia de país para país. No Reino Unido, por exemplo, atos do Parlamento em 1902 (para 
parteiras) e 1919 (para enfermeiros) estabeleceram uma regulação independente para a enfermagem e a 
obstetrícia. O NMC “define normas ao nível do ensino, formação, conduta e desempenho de forma que os 
enfermeiros e as parteiras possam prestar cuidados de elevada qualidade ao longo das suas carreiras”. No 
ensino: 

• Define normas de ensino, que influenciam o conteúdo e a conceção dos programas e incluem as 
competências dos enfermeiros e parteiras; 

• Aprova instituições de ensino e mantém uma base de dados de cursos aprovados; 

• Garante a qualidade dos seus programas aprovados; 

• Regista enfermeiros e parteiras após terem concluído com êxito os seus cursos; 

• Avalia e assegura a qualidade dos locais de estágio para os estudantes. 

O NMC estabelece uma relação muito clara entre regulação e ensino e garante que ambos funcionam 
segundo os mesmos princípios. No entanto, em alguns países, tais como antigos países soviéticos e muitos 
outros no mundo inteiro, a regulação de enfermagem inclui pouco mais do que a legislação que especifica 
as listas de tarefas que os enfermeiros estão autorizados a executar. Muitos países ainda não dispõem de 
um organismo regulador independente para a enfermagem. 

O âmbito de aplicação prática de uma profissão vai mudar à medida que os governos ou reguladores 
independentes decidirem alterar, alargar ou expandir as funções e a prática, tal como o governo da Zâmbia 
está atualmente a considerar. É útil separar os conceitos de papel e âmbito da prática pois o papel pode ser 
muito amplo - tal como descrito na definição de enfermagem no Capítulo 1, enquanto o âmbito da prática 
pode variar de vez em quando à medida que as necessidades e as circunstâncias o exigirem. 

As queixas dos enfermeiros no Capítulo 2 sobre não serem capazes de desempenhar as suas funções na 
plenitude das suas competências resultam parcialmente do facto de os seu país ter um âmbito da prática 
muito limitado e parcialmente, como no exemplo dos EUA no Capítulo 1, de não conseguir desempenhar 
as suas funções em toda a sua extensão. O desenvolvimento da enfermagem a nível mundial irá ter em conta 
ambos os aspetos, permitindo aos enfermeiros fazerem aquilo para o qual têm competências atualmente e 
alargando os limites do âmbito da prática para o futuro. 

Indicações para o futuro - os enfermeiros como agentes de mudança 



Triplo Impacto da Enfermagem 

31 
APPG sobre a Saúde Mundial – outubro de 2016 

Os enfermeiros atuam de diversas formas como agentes da mudança, conforme ilustrado nos seguintes dois 
estudos apresentados pelo RCN. 

Luta contra a SIDA em Andra Pradexe, Índia 

Andra Pradexe é o quinto maior estado da Índia, com uma população de cerca de 80 milhões de habitantes 
(73% dos quais vivem em zonas rurais). É também um dos seis estados indianos com a maior prevalência 
de VIH/SIDA, estimada entre adultos em 1%, ou 21% de todas as pessoas que vivem com o VIH/SIDA na 
Índia. A descentralização dos serviços na área do VIH/SIDA a nível regional tem sido fundamental para as 
pessoas que vivem em zonas remotas e rurais, especialmente em termos do acesso aos serviços de 
aconselhamento e de exames, que são uma porta de entrada para a vasta gama de tratamentos do VIH/SIDA. 

Foi realizado um projeto-piloto através de um modelo inovador de mudança de tarefas (task-shifting) 
segundo o qual os enfermeiros foram treinados para desempenhar funções adicionais como conselheiros, 
técnicos de laboratório e assistentes comunitários. O programa foi rigorosamente monitorizado e avaliado, 
incluindo a supervisão de enfermeiros por médicos e enfermeiros supervisores. Em 2009, foram avaliados 
enfermeiros nos cuidados de saúde primários: 80% foram classificados como excelentes, enquanto os 
restantes 20% necessitavam de uma atualização. Uma avaliação a posteriori indicou resultados mais 
positivos para o programa, em particular no que diz respeito ao papel dos enfermeiros.46 

Melhorar os serviços de TB na República da África do Sul 

Em 2000, o Lung Institute na University of Cape Town desenvolveu uma série de pacotes inovadores para 
a formação de enfermeiros em zonas rurais desfavorecidas para liderarem o rastreio de doentes com elevado 
risco de tuberculose (TB) e outras doenças respiratórias. Ao longo de um período de 14 anos, um ensaio 
clínico aleatorizado de 40 clínicas com mais de 200 enfermeiros revelou uma melhoria substancial na 
deteção precoce da TB. Foi desenvolvido um programa de acompanhamento após este êxito, que alargou a 
formação dos enfermeiros de forma a incluir o rastreio do VIH/SIDA e o encaminhamento para médicos 
para diagnóstico e prescrição do tratamento inicial, voltando depois os doentes aos enfermeiros para 
monitorização. 

Um segundo grupo de ensaios clínicos aleatorizados para este programa alargado confirmou novamente o 
seu impacto positivo substancial na deteção de casos de TB e VIH. Houve também uma surpreendente 
melhoria nos resultados positivos na manutenção de doentes com TB, sugerindo que a formação teve um 
impacto positivo nas relações enfermeiro-doente. 

Os ensaios também revelaram que a prestação de cuidados liderados por enfermeiros a doentes de 
VIH/SIDA resultava numa melhor gestão dos doentes do que se estes fossem integrados em programas 
liderados por médicos. 

As avaliações qualitativas realizadas paralelamente a estes ensaios também demonstraram que o pessoal 
que desempenhava funções nas clínicas se sentiu mais capacitado através da sua formação, dissipando os 
receios de que a responsabilidade pelo diagnóstico clínico e o tratamento seria avassaladora e resultaria em 
burnout.47 
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4. Oportunidades e impactos 

Resumo 

Os três primeiros capítulos do presente relatório analisaram a situação atual 
e descreveram muitos problemas de longa data. Os três últimos capítulos 
olham o futuro, rumo às oportunidades e possibilidades. 

Este capítulo começa por considerar as evidências do impacto positivo dos 
enfermeiros na qualidade, no acesso aos cuidados de saúde e nos custos. 
Existem muitos estudos de pequena escala deste impacto, e ainda mais 
exemplos e anedotas, mas poucos estudos de grande escala e a maior parte 
da investigação é limitada a países de rendimento elevado. 

Também analisa a forma como o enfermeiro pode ser capacitado a realizar o 
seu potencial e assumir novas funções, tendo como resultado um impacto 
ainda maior, e a forma como a partilha de boas práticas, a mudança e partilha 
de tarefas podem ajudar. 

O capítulo conclui com o triplo impacto da enfermagem na melhoria da 
saúde, na promoção da igualdade de géneros e na consolidação das 
economias. 
 

O impacto da enfermagem 

Muitos estudos mostram o impacto benéfico da enfermagem em todas as diferentes configurações 
de lares, de comunidades e de hospitais e na saúde pública bem como nos cuidados clínicos. Esta 
seção, por sua vez, analisa os impactos na melhoria da qualidade, do acesso e da relação custo-
benefício; os resultados para o doente; e a conceção do serviço e as decisões políticas. 
 

A qualidade, o acesso e a relação custo-benefício 

Várias organizações reuniram a investigação existente sobre o impacto dos enfermeiros nos países 
de rendimento elevado. Estas incluem o Institute of Education, University College London, que 
em 2010 fez uma rápida revisão sistemática das revisões ao valor socioeconómico da enfermagem 
e obstetrícia;48 o Department of Health and Public Health England; a OMS;49 e o ICN50. Muitos 
desses estudos fazem comparações entre enfermeiros e médicos. Os resultados mostram que não 
há generalizações fáceis sobre impacto. Todos descrevem os impactos positivos na qualidade, no 
acesso aos serviços e na relação custo-benefício em circunstâncias particulares e para intervalos 
específicos de doentes - e não para outros. O Institute of Education, por exemplo, reviu 32 revisões 
sistemáticas realizadas nos países da OCDE e concluiu o seguinte: 

• As intervenções feitas por enfermeiros especialistas ou lideradas por enfermeiros mostraram 
ter um impacto benéfico numa gama de resultados para condições de longo prazo quando 
comparadas com os cuidados habituais. Apesar de haver pouca evidência de uma diferença 
de benefícios clínicos de tais intervenções, houve evidência persuasiva de que cuidados 
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especializados de enfermagem oncológica produziam benefícios em termos da capacidade 
dos doentes ao lidar com a sua condição. 

• Os cuidados melhorados de enfermagem para condições respiratórias podem resultar em 
visitas menos frequentes aos serviços de urgência, porém houve pouca evidência de 
benefícios para outros desfechos. Pode haver economias de custo associadas ao cuidado 
domiciliário por enfermeiras hospitalares. 

• Os enfermeiros de prática geral podem gerar alguns benefícios na redução de alguns dos 
fatores de risco da doença cardíaca quando comparados com o cuidado habitual ou nenhum 
cuidado. Apesar de haver estimativas de custo, a relação custo-eficácia global não ficou clara. 

Estudos individuais mostram os benefícios dos cuidados liderados por enfermeiros incluindo a 
redução de custos,51 uma maior satisfação do doente,52 internamentos hospitalares mais curtos,53 
melhor acesso aos cuidados e menos infeções hospitalares. Intervenções lideradas por enfermeiros 
em condições crónicas como o VIH e a diabetes resultaram em tomadas de decisões mais 
informadas pelos doentes sobre os seus cuidados e uma maior probabilidade da sua adesão ao 
tratamento.54 

Os enfermeiros consultores avançados (EC) não só melhoram o acesso aos serviços e reduzem os 
tempos de espera, mas também têm a mesma qualidade nos cuidados que os médicos para uma 
variedade de doentes, incluindo os com doenças menores e os que precisam de acompanhamento 
de rotina, de acordo com uma avaliação feita pela OCDE em países de rendimento elevado.55 
 

“Uma avaliação da OCDE… verificou que os consultores avançados não só melhoram 

o acesso aos serviços e reduzem os tempos de espera, mas que eles também têm a mesma 

qualidade nos cuidados que os médicos para uma variedade de doentes, incluindo os com 

doenças menores e os que precisam de acompanhamento de rotina” 

Department of Health and Public Health England 
 

Uma revisão sistemática que comparava o EC com médicos em contexto de cuidados de saúde 
primários no Canadá, no Reino Unido e nos EUA mostrou evidência de baixa a moderada qualidade 
de que os resultados a nível de saúde para o doente foram semelhantes para o EC e para os médicos, 
mas a satisfação do doente e a qualidade dos cuidados foram melhores com o EC.56 Da mesma forma, 
um estudo inglês mostrou que na comparação da eficácia dos cuidado e dos custos entre os 
clínicos gerais e os EC em cuidados de saúde primários, os indicadores de resultados foram 
semelhantes para os enfermeiros e médicos, mas os doentes atendidos por enfermeiros ficaram 
mais satisfeitos. Os EC foram ligeiramente mais rentáveis do que os clínicos gerais.57 
Globalmente, a promoção de saúde e a gestão de processos a nível domiciliário e liderada por 
enfermeiros oferecem benefícios clínicos numa série de dimensões de saúde importantes para 
pessoas mais velhas (benefícios a nível da mortalidade, da funcionalidade, da perceção do próprio 
estado de saúde e da saúde mental dos cuidadores), disse ao Conselho de Avaliação a 
International Collaboration for Community Health Nursing Research (ICCHNR). "A intervenção 
domiciliária precoce feita por enfermeiros de saúde comunitária é eficaz na prevenção da 
obesidade em crianças, na redução dos problemas de saúde mental nas mães e nas crianças, na 
promoção da autoeficácia parental e no provimento do acesso a cuidados primários básicos em 
áreas remotas e rurais onde outros serviços de saúde não estão disponíveis", disse. 

Ao estarem incorporadas no seio das comunidades, salientaram muitos dos inquiridos, que os 
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enfermeiros são capazes de promover a saúde pública e a prevenção da doença. Podem educar as 
suas populações locais a fazer escolhas saudáveis, capacitar os doentes e as famílias com 
conhecimento e competências necessárias para incentivar a apropriação individual da saúde e 
ajudar a construir a resiliência da saúde nas suas comunidades. Na atual conjuntura mundial de 
encargos cada vez maiores e de condições mais complexas e crónicas, o papel do enfermeiro 
como um promotor de saúde em sintonia cultural é inestimável. 

Como a ICCHNR argumentou, "As características fundamentais de muitos destes serviços 
prestados pelos enfermeiros de saúde comunitária incluem uma abordagem centrada no doente e 
na família, uma orientação proactiva, com enfase na promoção de competências para o 
autocuidado e a independência, relações inter-organizacionais com outros prestadores de serviços 
e instituições." 

Os enfermeiros que trabalham em contextos de cuidados primários têm um papel crítico no apoio 
à autogestão do doente das suas condições de longa duração, com uma abordagem baseada nos 
recursos e na orientação da saúde e aproveitando as oportunidades de prescrição social, disse 
Crystal Oldman, Chefe Executivo do Queen’s Nursing Institute (QNI). "Os enfermeiros 
constituem a maioria dos profissionais de saúde que apoiam aqueles entre os mais vulneráveis da 
sociedade, os indivíduos e famílias que estão desalojados," disse ela ao Conselho de Avaliação. 

Os resultados dos estudos dizem respeito principalmente à Europa e aos EUA, embora existam 
alguns de outros países. Em estudos na República da Coreia, os serviços de cuidados primários 
prestados por enfermeiros tinham a mesma qualidade que os prestados por médicos, e eram 
também mais eficazes em termos de custos. Além disso, "muitos destes enfermeiros funcionam 
como agentes de desenvolvimento comunitário, trabalhando não só na melhoria do estado de 
saúde da comunidade mas também na melhoria da qualidade do ambiente e do nível de vida."58 
 

Resultados dos doentes e segurança 

Vários estudos demonstram a relação entre o número de enfermeiros numa enfermaria, a sua carga 
de trabalho, a sua educação e o ambiente dum lado, e a morbidade, a mortalidade e a segurança 
dos doentes internados do outro.59 60 61 62 

A colaboração RN4CAST foi criada para investigar mais a fundo estes vínculos e fornecer 
melhores evidências para a distribuição de enfermeiros nos hospitais. Começou partindo do 
princípio de que "os atuais modelos de planeamento de recursos humanos em enfermagem não 
são confiáveis e são ineficazes uma vez que consideram os volumes, mas ignoram os efeitos na 
qualidade do cuidado do doente". O projeto visa métodos prospetivos inovadores ao abordar não 
só os volumes, mas também a qualidade do pessoal de enfermagem e a qualidade do cuidado ao 
doente.63 

O primeiro grande estudo observacional do RN4CAST obteve dados de alta para 422.730 doentes 
com 50 anos ou mais submetidos a procedimentos cirúrgicos comuns em 300 hospitais em nove 
países europeus. Tirou algumas conclusões claras. "Um aumento de um doente na carga de 
trabalho de um enfermeiro aumenta em 7% a probabilidade de um doente internado morrer dentro 
de trinta dias a contar da data da admissão (razão de probabilidade de 1,068; IC 95% 1,031-1,106), 
e cada aumento de 10% de enfermeiros licenciados estava associado a uma diminuição desta 
probabilidade em 7% (0,929; 0,886-0,973). Estas associações implicam que os doentes, em 
hospitais com 60% dos enfermeiros licenciados e em que os enfermeiros tinham a seu cargo uma 
média de seis doentes, teriam uma mortalidade quase 30% inferior à de doentes em hospitais com 
apenas 30% dos enfermeiros licenciados e em que os enfermeiros tinham a seu cargo uma média 
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de oito doentes."64 

"Os cortes de pessoal de enfermagem para economizar dinheiro podem afetar negativamente os 
resultados do doente. Uma maior ênfase na licenciatura em enfermagem poderia reduzir os óbitos 
hospitalares evitáveis," concluiu o estudo. A colaboração prossegue os seus trabalhos na Europa 
e nos EUA; no entanto, não existem ainda estudos comparáveis para os países de rendimentos 
baixos e médios ou para os cuidados de saúde primários e cenários comunitários. 
 

“Os cortes de pessoal de enfermagem para economizar dinheiro podem afetar 

negativamente os resultados do doente. Uma maior ênfase na licenciatura em 

enfermagem poderia reduzir os óbitos hospitalares evitáveis” 

Linda Aiken e colegas, RN4CAST Collaboration 

 

Delineação de serviços e elaboração de políticas  

Existem grandes benefícios no envolvimento de enfermeiros e outros profissionais de saúde tanto 
na delineação dos serviços como na elaboração de políticas e, como os pontos seguintes indicam, 
grandes perigos em não o fazer. 

O surto do vírus Ébola na África Ocidental matou muitos trabalhadores da saúde e ficou 
conhecido para alguns como a "doença dos cuidadores". Também levou a que muitos dos 
profissionais de saúde e as suas famílias fossem estigmatizados e banidos das suas comunidades 
locais. Ao rever o grau de envolvimento dos trabalhadores da saúde na preparação para o Ébola e 
outras doenças infeciosas, a Federação Europeia de Associações de Enfermeiros (EFN) ficou 
surpreendida ao verificar que "os profissionais de saúde não sentem que estão a ser 
suficientemente consultados sobre o equipamento e os protocolos que devem usar e não são 
adequadamente informados pelas suas organizações." 

O seu relatório, justamente chamado Não estamos preparados a menos que todos estejamos preparados, 

argumenta que "em geral, é imperativo haver iniciativas de sensibilização para melhorar a 
preparação para o Ébola e outras doenças infeciosas de elevadas consequências (IDHC); os 
enfermeiros têm o conhecimento e a experiência em primeira mão da realidade dos cuidados de 
doentes com IDHC e Ébola, podem dar contribuições valiosas e consequentemente precisam estar 
envolvidos no processo de tomada de decisão, de seleção de material, de desenvolvimento de 
protocolos, bem como na conceção de políticas e procedimentos que sejam "adequados à 
prática".65 
 

“Não estamos preparados a menos que todos estejamos preparados” 

Federação Europeia das Associações de Enfermeiros 
 
O comentário de que os enfermeiros têm conhecimento e experiência em primeira mão da 
realidade de cuidar de doentes tem grande relevância em muitas situações diferentes. O ICN 
resumiu as muitas maneiras dos enfermeiros desempenharem um papel vital na tomada de 
decisões sobre o modo como os serviços são prestados e nos melhoramentos a serem introduzidos, 
dizendo que os enfermeiros enquanto força de mudança têm oportunidades para melhorar a 
eficiência e reduzir o desperdício. Em colaboração com outros profissionais de saúde e decisores, 
diz, que os enfermeiros e outros profissionais de saúde podem: 

• Melhorar a orientação, a informação, o treino e a prática de prescrição; 
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• Educar os indivíduos e as comunidades na deteção e vigilância aos medicamentos 
contrafeitos; 

• Desenvolver e implementar diretrizes para melhores práticas clínicas com base em 
evidências; 

• Implementar mudanças de tarefas e outras formas de compatibilizar as competências com as 
necessidades; 

• Aderir e defender os procedimentos de controlo da infeção; 

• Melhorar as normas de higiene nos hospitais; 

• Prestar uma maior continuidade nos cuidados; 

• Realizar mais auditorias clínicas; 

• Monitorizar o desempenho do hospital e usar os dados para orientar as decisões clínicas; 

• Reduzir os encargos administrativos; 

• Avaliar e incorporar na política, evidências sobre os custos e o impacto das intervenções, das 
tecnologias, dos medicamentos e das opções políticas. 

Os enfermeiros têm uma riqueza de conhecimentos sobre a saúde e os sistemas de saúde que 
devem orientar as decisões sobre a delineação dos serviços e a elaboração de políticas. Dadas as 
suas funções, ao cuidado íntimo que prestam, e o facto de que a maioria pertence à mesma 
comunidade e cultura dos seus doentes, muitas vezes os enfermeiros compreendem melhor as 
necessidades do doente do que os médicos e os decisores políticos. 

O ponto foi-nos feito vigorosamente por Peggy Vidot, Secretária Principal do Ministério da 
Saúde, República das Seicheles, quando descrevia o modo como os enfermeiros podem contribuir 
para a política. "As pessoas tendem a pensar que as políticas são feitas num alto nível. Mas para 
as políticas serem geradas a esse nível, é precisa informação, evidências de mais abaixo e penso 
que é aqui que a enfermagem pode contribuir. Os enfermeiros sabem o que é que precisamos de 
abordar nas suas comunidades, quais os serviços que devemos trazer, ou o modo como estes 
serviços podem ser prestados de forma mais eficaz a fim de podermos procurar alcançar os 
diferentes objetivos e metas de saúde nesses objetivos." 
 

“As pessoas tendem a pensar que as políticas são feitas num alto nível. Mas para as 

políticas serem geradas a esse nível, é precisa informação, evidências de mais abaixo e 

penso que é aqui que a enfermagem pode contribuir.” 

Peggy Vidot, Ministério da Saúde, República das Seicheles 
 

A qualidade da evidência 

Esta breve revisão de evidências demonstra que não são muito extensas e que algumas são de má 
qualidade. No entanto, a APPG também constatou que não só as evidências existentes eram muitas 
vezes ignoradas e não se tomavam medidas mas também que é muito difícil realizar investigação 
sobre a enfermagem em países de baixos e médios rendimentos. Além disso, muitos dos serviços 
prestados pelos enfermeiros são invisíveis e o impacto desta evidência é portanto baixo, como 
disse a ICCHNR ao Conselho de Avaliação. No entanto, as evidências disponíveis ilustram dois 
pontos-chave: 
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• Existem muitas oportunidades para os enfermeiros terem um impacto ainda maior na 
melhoria da saúde e dos cuidados de saúde. 

• É preciso recolher e disseminar melhores evidências para permitir que os países façam os 
seus próprios casos de negócio de onde e como o investimento e o desenvolvimento da 
enfermagem no seu país poderão trazer benefícios significativos. 

Mais geralmente, muitos dos inquiridos comentaram com a APPG sobre iniciativas de pequena 
escala desenvolvidas por enfermeiros - inovadoras, por vezes experimentais, práticas e centradas 
no doente. Existe um grande reservatório de talento disponível que poderia ter um impacto maior 
no futuro. Apesar da escassez de evidências, existem suficientes para se agir. São necessárias mais 
evidências mas as existentes precisam ser usadas. 
 

Atual potencial e as possibilidades para o futuro 

Olhando para o futuro, esta evidência e as discussões nos capítulos anteriores mostram que existe 
um enorme potencial para capacitar o enfermeiro a realizar o seu pleno potencial e desenvolver 
ainda mais. Esta secção aborda brevemente quatro ações para ajudar a começar a fazer com que 
isso aconteça - cada uma irá influenciar as outras e todas precisam ser empreendidas. 

Em primeiro lugar, isto vai exigir a remoção sistemática das barreiras e uma mudança das 
mentalidades. Isto é muito difícil e só pode ser alcançado com liderança de alto nível ligada a 
ações concretas tomadas localmente. A primeira recomendação da APPG é que o governo do 
Reino Unido, trabalhando com parceiros, está muito bem posicionado para ajudar a que isso 
aconteça - e deve iniciar o processo para o fazer. 

Em segundo lugar, a liderança política e não-em-enfermagem é importante para que isto aconteça 
mas a liderança em enfermagem também é crucial. Os capítulos anteriores mostram que em 
muitos países e na OMS houve uma redução dos papéis de liderança para os enfermeiros, em vez 
de um reforço. Isto precisa ser revertido. 

Como o relatório do Department of Health and Public Health England citado anteriormente 
argumenta, “O que isto reforça é a necessidade de construir e reforçar a liderança a todos os níveis 
para o longo prazo - incluindo dentro dos prestadores de serviços de saúde e dos ministérios e 
reforçar o papel dos chief nursing and midwifery officers. Manter e reforçar esta influência 
positiva continua a ser um desafio no Reino Unido bem como mais países de recursos pobres."66 
Como parte disto, a APPG acredita que é preciso haver um grande investimento mundial em 
programas de liderança que irão ajudar os enfermeiros a serem intervenientes nas tomadas de 
decisão políticas bem como na delineação de serviços e na liderança organizacional. Constata que 
o ICN está em processo de desenvolver um programa que poderia potencialmente satisfazer esta 
necessidade com o apoio e financiamento certos. 

Em terceiro lugar, existe a necessidade de melhores formas de partilha e aprendizagem a partir 
das boas práticas e da investigação a nível local, nacional e mundial. Já existem uma série de 
maneiras em que isso acontece dentro de determinadas comunidades - com, por exemplo, tanto o 
ICN como o RCN usando as suas redes extensas para o fazer. No entanto, pouco se vê desta 
evidência fora dos círculos de enfermagem e muitos dos inquiridos sentiram necessidade de que 
deveria ser mais abrangente e mais apoiada pelos ministérios e líderes não enfermeiros. A APPG 
sugere que a recém-criada Hub da Saúde da Commonwealth pode aqui ter um papel útil.67 

Por último, o desenvolvimento dos enfermeiros precisa ser realizado como parte de uma 
abordagem equilibrada de toda a força de trabalho da saúde. A estratégia da OMS descrita no 
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Capítulo 3 fornece um quadro global e existe uma grande quantidade de pesquisas recentes e 
desenvolvimento de políticas sobre o trabalho em equipa e a combinação de competências, 
incluindo, por exemplo, orientações sobre a mudança e partilha de tarefas pela OMS e a Aliança 
Mundial de Profissionais de Saúde (WHPA).68 69 

A escassez a nível mundial de trabalhadores de saúde e a necessidade de alcançar a melhor 
possível relação custo-benefício estão a fazer com que os decisores políticos vejam as muitas 
opções diferentes para o modo como os serviços serão prestados, os trabalhadores de saúde 
colocados e os profissionais formados no futuro. Uma abordagem muito comum é olhar para as 
alterações na combinação de competências, na mudança ou partilha de tarefas, abordagens através 
das quais tarefas tradicionalmente feitas por um grupo de trabalhadores de saúde são levadas a 
cabo por outro ou pelos doentes e os seus cuidadores. Na Zâmbia, tal como referido no Capítulo 
3, o Ministério da Saúde está a aumentar tanto as funções como o âmbito da prática dos 
enfermeiros que trabalham sozinhos nas zonas rurais do país e a introdução de assistentes de saúde 
nos hospitais. Em Inglaterra o trabalho está em curso sob forma de propostas-piloto para uma 
nova função de apoio à enfermagem o nursing associate. 

Em alguns casos, esta abordagem trata de ampliar o âmbito da prática, por exemplo dos 
enfermeiros; em outros, a criação de novas funções ou quadros; e ainda em outros o apoio aos 
doentes para fazerem mais por si próprios. 

Existem muitos exemplos excelentes e bem-sucedidos de cada, incluindo: 

• A extensão do âmbito da prática. Na Inglaterra, o enfermeiro que prescreve tem tido 
sucesso. Da mesma forma, a capacitação dos enfermeiros para iniciarem a terapia ARV na 
África do Sul teve um papel importante na diminuição das mortes pelo VIH/SIDA. 

• A criação de um novo quadro. A criação dos "técnicos de cirurgia” para a realização de 
cirurgias de obstetrícia em Moçambique - muitos previamente preparados enquanto 
enfermeiros - contribuiu enormemente para melhorar a mortalidade e a morbidade materna 
e infantil.70 

• O autocuidado. A introdução da diálise gerida pelo doente nos hospitais na Suécia – não 
apenas em casa - melhorou a qualidade e a satisfação e reduziu os custos. 

A Comissão Lancet para a Formação dos Profissionais de Saúde para o século XXI descreve como 
estas abordagens se relacionam com a discussão anterior sobre as competências e o 
profissionalismo. "As profissões individuais podem ter competências distintivas e 
complementares que podem ser consideradas o núcleo do seu nicho especial. Mas é imperativo 
reunir esses conhecimentos em equipas para realizar um trabalho de saúde eficaz, centrado no 
doente e com base na população. Além disso, as linhas entre as competências de tarefas das 
diferentes profissões são finas, permitindo que a mudança e a partilha de tarefas produzam 
resultados de saúde práticos que não seriam possíveis com as competências seladas."45 

Existem riscos com esta abordagem. Em parte resultam do facto de a equipa não seguir as 
orientações acima descritas quando, por exemplo, as tarefas de cuidado íntimo físico, ou os 
cuidados a pessoas com doenças mentais ou dificuldades de aprendizagem, são realizadas por 
pessoas que podem não ser adequadamente treinadas para a tarefa ou capazes de seguir o plano 
de cuidados do doente. Isto pode resultar numa fraca prestação de cuidados e na possibilidade de 
estes auxiliares serem erradamente tomados por enfermeiros pelos doentes, pelo público e pelos 
meios de comunicação social. 
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Por outro lado, também há riscos quando o enfermeiro consultor e outros enfermeiros 
especialistas desempenham tarefas executadas por médicos. Isto tem parcialmente a ver com o 
planeamento da força de trabalho. "A mudança de tarefas da medicina para a enfermagem precisa 
ser avaliada pelo seu impacto na prestação de cuidados de enfermagem," disse Emma Coyle. "O 
desenvolvimento de novos quadros de trabalhadores da saúde para preencher a escassez deixada 
por muito poucos enfermeiros e médicos poderia tirar daqueles que normalmente entram para a 
formação em enfermagem. Se existe um número finito de recursos humanos para a enfermagem, 
a fragmentação desse recurso pode não ser propícia à consecução da cobertura universal da 
saúde". 

Além disso, o carácter distintivo e abrangente do papel do enfermeiro não deve ser perdido ao 
focar-se cada vez mais em processos e procedimentos específicos. Como diz Heather Henry, os 
enfermeiros não devem ser apenas utilizados como um método barato para colmatar lacunas nos 
serviços - a enfermagem deve permanecer distinta da medicina, “enfermeiros-maxi e não mini-
médicos".71 

Um relatório anterior do APPG, All the Talents (Todos os Talentos), identificou cinco grupos de 
fatores consistentemente presentes em exemplos bem-sucedidos das mudanças de tarefas mas 
ausentes onde falharam.72 Estes fatores de sucesso são individualmente muito óbvios e de 
aparência simples mas de apresentação coletiva bastante difícil. Muitos países de rendimentos 
baixos e médios carecem recursos para fazer todas estas coisas o tempo todo, tais como dar 
supervisão em áreas remotas. Quantos mais destes fatores estiverem em vigor a qualquer 
momento, mais provável que qualquer alteração seja bem-sucedida. 

A espiral ascendente na Figura 4.1 ilustra como estes fatores se reforçam mutuamente quando 
construídos a partir de uma base sólida de planeamento e liderança, com total empenho e liderança 
das equipas locais. Rodando a espiral de cabeça para baixo, é fácil ver porque muitos desses 
exemplos falham – um mau planeamento sem envolver quem vai realmente fazer o trabalho, o 
recrutamento das pessoas erradas, a formação inadequada, ausência de supervisão e nenhuma 
autoridade ou capacidade para consultar são todas importantes contribuidoras para o falhanço. 

Figura 4.1 Fatores de sucesso na alteração das combinações de competências 
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Reconhecimento e trabalho em equipa 
Todos os trabalhadores da saúde devem receber o reconhecimento adequado do seu trabalho e ser 
apoiados no trabalho em equipas com outros profissionais, colaboradores leigos e doentes. 

Supervisão e referenciação 
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A supervisão e percursos de referenciação claros - envolvendo todos os grupos de trabalhadores 
da saúde - são essenciais para garantir a melhor qualidade dos cuidados. 

Ensino formal e progressão 
É necessário o ensino formal para o desenvolvimento de competências, e as oportunidades de 
progressão podem ser importantes para capacitar os indivíduos a atingir todo o seu potencial. 

Perfil profissional e recrutamento 
Devem ser definidas tarefas e o recrutamento orientado em concordância. 

Liderança e planeamento 
O sucesso tem por base uma preparação e planeamento cuidadosos - com um líder, uma instituição 
ou governo que assumam a responsabilidade por todos os aspetos do planeamento e da execução. 
 

Impacto triplo 

Este capítulo concentrou-se no impacto dos enfermeiros na saúde, mas também é importante 
reconhecer que o investimento e o desenvolvimento da enfermagem promovem a igualdade 
de género e reforçam a economia - os outros dois aspetos do impacto triplo. 

A enfermagem não é nem deve ser vista como uma profissão exclusivamente feminina. Contudo 
são as mulheres quem atualmente compõem a grande maioria da força de trabalho de enfermagem, 
e a forma como os enfermeiros são tratados numa sociedade em particular é muitas vezes um 
reflexo da forma como as mulheres são tratadas. Tornar-se enfermeira dá a muitas raparigas e 
mulheres em todo o mundo acesso a uma educação formal, programas de formação e 
eventualmente a sua licenciatura, um emprego, e um rendimento, facilitando a sua independência 
económica. Através desta experiência as enfermeiras ganham a confiança e o respeito das suas 
comunidades locais e podem servir como modelos e mentoras de outras mulheres e raparigas. 
Além disso, uma enfermeira qualificada, capacitada e competente capacita indiretamente outras 
mulheres, ajudando a melhorar a sua saúde e bem-estar. 

A Grameen Caledonian College of Nursing, em Dhaka, Bangladesh, criada em parceria pelo 
Grameen Bank e a Glasgow Caledonian University, é um bom exemplo. Educa as raparigas de 
comunidades rurais do Bangladesh para a prática de nível elevado e padrão adequado de 
enfermagem e obstetrícia, com foco na saúde pública rural. A sua educação é paga por um 
empréstimo social com uma taxa de juro baixa que depois é reembolsado quando começam a 
trabalhar na saúde da comunidade rural. "Isto cria um modelo de formação sustentável, equipa os 
alunos com conhecimentos de impacto real na saúde das comunidades rurais, e aumenta o seu 
estatuto social e rendimentos, beneficiando a sua família e comunidade."73 

Como sócia fundadora Barbara Parfitt diz "Os nossos alunos serão equipados com as 
qualificações, conhecimentos e atitudes que irão mudar a sua vida e a vida das suas comunidades 
para sempre." Dá oportunidades a jovens mulheres e prepara-as para serem líderes e agentes de 
mudança nos cuidados de saúde do futuro, acrescenta Muhammad Yunus, Prémio Nobel e 
Chanceler da Glasgow Caledonian University.74 

 

“A Grameen Caledonian College of Nursing dá oportunidades a jovens mulheres e 

prepara-as para serem líderes e agentes de mudança nos cuidados de saúde do futuro.” 

Muhammad Yunus, Chanceler, Glasgow Caledonian University 
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Voltando ao crescimento económico, há muito tempo que existe o entendimento de que uma 
melhor saúde contribui para o crescimento económico e, o inverso, a saúde fraca é um custo 
económico para um país e afeta a escolaridade e a produtividade.75Além disso, a enfermagem 
contribui para o crescimento económico por ser uma importante fonte de emprego a longo prazo 
e contribui para os mercados de trabalho nacionais e internacionais. 
Além disso, existem evidências de que o emprego no sector da saúde tem significativos efeitos 
indutores de crescimento noutros setores económicos, uma vez que os trabalhadores de saúde 
empregados gastam os seus rendimentos num vasto leque de áreas.76 Isto provoca um efeito 
cascata, com dinheiro em circulação pela economia que estimula o crescimento económico. 
 
O Alto Comissariado da ONU para o Emprego na Saúde e o Crescimento Económico foi 
estabelecido em 2016 precisamente para descrever esta interface entre o emprego do trabalhador 
de saúde e o crescimento económico.77 No seu relatório constata que: "Em primeiro lugar, uma 
boa saúde contribui para o crescimento económico. Segundo, existem importantes percursos 
adicionais pelos quais os investimentos no sistema de saúde têm efeitos de arrastamento que 
melhoram o crescimento económico inclusivo, incluindo a criação de emprego. Em terceiro lugar, 
novas evidências sugerem que as despesas em saúde não são peso morto na economia, mas podem 
ser associadas a ganhos de produtividade noutros sectores."78 Defender a importância do 
investimento no emprego do trabalhador de saúde como um meio de garantir a existência de um 
crescimento inclusivo. 

Enquanto os detalhes variam de país para país, este triplo impacto fornece um argumento 
convincente para o desenvolvimento da enfermagem em todo o mundo. 
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5. O contributo do Reino Unido para a saúde mundial 

Resumo 

Este capítulo descreve o contributo do Reino Unido para a saúde a nível 
mundial e o seu potencial para fazer muito mais para apoiar o 
desenvolvimento da enfermagem a nível mundial. 

Além disso, descreve o papel das parcerias e o âmbito da aprendizagem 
mútua entre os enfermeiros no Reino Unido e os seus homólogos no 
estrangeiro. Conclui realçando algumas parcerias já existentes. 
 
O contributo do Reino Unido para a saúde mundial 

Em 2015, o relatório de referência do APPG, The UK’s Contribution to Health Globally79, mapeou o 
contributo para a saúde global dos intervenientes de quatro sectores no Reino Unido: governo, 
academia, comércio e atividade sem fins lucrativos. O relatório mostrou que o Reino Unido é um líder 
mundial em saúde, com enormes possibilidades tanto para ajudar a melhorar a saúde a nível mundial 
como para continuar a desenvolver a investigação, a indústria e as atividades que beneficiam o Reino 
Unido. 

O relatório fez poucas referências à enfermagem - em parte porque o seu contributo é em grande medida 
de pequena escala e "invisível", mas também porque o seu potencial não é reconhecido e realizado. Ainda 
assim, com as suas universidades e instituições de investigação de renome, ciências da vida inovadoras, um 
diversificado setor sem fins lucrativos e pontos fortes na prestação de cuidados de saúde e no 
desenvolvimento internacional, o Reino Unido está bem posicionado para contribuir significativamente 
para apoiar o desenvolvimento da enfermagem a nível mundial. 

Existem muitos órgãos de governo e autoridades públicas que podem desempenhar papéis mais 
importantes, incluindo: 

• O próprio governo do Reino Unido através das suas relações internacionais, particularmente com 
a Commonwealth, a Europa e países suportados pelo Departament for International Development 
através de parcerias. O próximo capítulo inclui recomendações sobre de que forma o governo pode 
utilizar estas grandes forças para apoiar o desenvolvimento da enfermagem a nível mundial. 

• O NHS nos quatro países do Reino Unido, através da partilha de experiências; criando 
relacionamentos mutuamente beneficiais com parceiros de outros países; e reforçando e 
desenvolvendo a enfermagem no Reino Unido. De seguida são apresentados alguns exemplos de 
parcerias entre organizações do Reino Unido e outras organizações no estrangeiro. 

• Organismos regulatórios e públicos, como o NMC, o National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) e as autoridades responsáveis pela saúde pública, o ensino e a formação nos 
quatro países do Reino Unido podem influenciar o futuro da enfermagem no Reino Unido e 
trabalhar com outros no estrangeiro sobre questões globais. 

O Reino Unido também tem organizações de enfermagem que são elas próprias líderes mundiais, baseando-
se nas grandes tradições da enfermagem no Reino Unido e capazes de influenciar e trabalhar em parceria 
com outras. O RCN, por exemplo, internacionalmente reconhecido tanto como organismo profissional 
como sindicato, pode desempenhar um papel importante na influência de políticas e avanços; ajudando a 
reforçar as associações nacionais de enfermeiros; e recolhendo e partilhando boas práticas e evidência do 
impacto. Fornece ainda algumas oportunidades de formação e de desenvolvimento para os enfermeiros de 
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outros países. De seguida é apresentada a sua parceria com a Zambia Union of Nursing Organisation 
(ZUNO). O Royal College of Midwives (RCM) realiza trabalho semelhante no estrangeiro com parteiras 
bem como com enfermeiros que prestam cuidados em maternidades. Além disso, a Unison, Unite e outros 
sindicatos desempenham um papel em projetos bilaterais e através do Public Services International. 

Muitas instituições académicas no Reino Unido formam enfermeiros e outros profissionais de saúde, 
desempenhando um papel importante no ensino, oferecendo oportunidades de desenvolvimento 
profissional contínuo para enfermeiros no estrangeiro e apoiando a investigação por parte de enfermeiros 
em países de baixo e médio rendimento. O Reino Unido tem também muitos dos principais jornais de 
enfermagem e de saúde a nível mundial que divulgam evidências e boas práticas. Olhando para o futuro, 
tanto o setor sem fins lucrativos como o sector comercial no Reino Unido podem igualmente desempenhar 
um papel relevante no apoio dos enfermeiros através de investigação e inovação na prática. 

No entanto, o Reino Unido só será capaz de desempenhar este papel importante se o seu sistema de saúde 
e de cuidados tiver uma base sólida - e se não houver qualquer sugestão de que irá competir com países de 
baixo e médio rendimento para os profissionais de saúde e outros recursos. A votação para sair da UE tem, 
no entanto, criado um risco significativo de que o Reino Unido irá perder muitos dos cidadãos europeus 
que trabalham no seu sistema de saúde e de cuidados e será incapaz de recrutar mais. O Conselho de 
Avaliação considera que o Reino Unido precisa tanto de encontrar métodos para garantir a continuação do 
emprego dos cidadãos da UE no sistema de saúde e de cuidados e reavaliar e aumentar os níveis de formação 
dos enfermeiros para atender às suas próprias necessidades. Precisa também de manter o seu compromisso 
de não recrutar profissionais de saúde de países com grandes défices. 
 

Experiência e oportunidades da vida real 

Está a ser desenvolvido um trabalho intenso ao nível das parcerias e do desenvolvimento e existem 
oportunidades para muito mais, como muitos entrevistados referiram. Os exemplos seguintes, retirados de 
entrevistas e respostas ao convite para apresentação de evidência do APPG, revelaram algumas 
complexidades, incluindo riscos e benefícios. 

A Dr Oldman apresentou o contexto histórico. Após a segunda Guerra Mundial, o QNI desempenhou um 
papel importante na formação de enfermeiros de países de todo o mundo, incluindo Grécia, Malta, Nigéria 
e Singapura. Alguns deles voltaram para casa enquanto outros ficaram a trabalhar no Reino Unido. Ao 
mesmo tempo, os British Queen's Nurses, treinados pelo QNI, foram enviados para o estrangeiro para apoiar 
os serviços de enfermagem comunitária ultramarinos. "O QNI está empenhado em prosseguir esta relação 
histórica com enfermeiros de todo o mundo e apoiar o desenvolvimento da prática de enfermagem a nível 
mundial, especialmente em contextos comunitários e de cuidados primários". 

Olhando para o futuro, a Dr. Oldman referiu que a qualificação NMC-approved Specialist Practitioner: 

Distric Nursing é fundamental para ajudar os enfermeiros a desenvolver competências únicas e 
conhecimentos necessários para liderar e gerir uma equipa de profissionais multiqualificados para 
prestarem cuidados de enfermagem de excelência às pessoas nas suas casas e comunidades locais. "A 
adoção de programas semelhantes noutros países ajudaria a desenvolver as competências de especialização 
clínica, gestão e liderança necessárias para coordenar os cuidados prestados pelo serviço distrital de 
enfermagem nos domicílios e comunidades". 

O RCM defendeu o reforço do papel do Reino Unido num contexto mais alargado, salientando que o Reino 
Unido é um centro importante para a investigação em medicina, obstetrícia e enfermagem. "O nosso 
governo precisa de utilizar os conhecimentos do Reino Unido para apoiar a investigação em saúde a nível 
mundial e comprometer-se a integrar o sistema de ensino profissional em saúde do Reino Unido num 
panorama de aprendizagem mundial, reconhecendo que o Reino Unido tem muito a aprender com as 
experiências de outros países e sistemas de cuidados de saúde e facilitando essa aprendizagem para ajudar 
o Reino Unido a enfrentar as mudanças no panorama da saúde no futuro (especialmente na utilização dos 
conhecimentos mundiais em matéria de doenças não transmissíveis e novas epidemias)”, disse ao Conselho 
de Avaliação. 
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O RCM referiu que as reputadas revistas profissionais de saúde no Reino Unido têm um papel fundamental 
na disseminação de evidência sobre a eficácia da obstetrícia e da enfermagem. "O governo do Reino Unido 
tem de utilizar melhor esta investigação, em particular a investigação sobre as componentes dos cuidados 
de qualidade…. também tem um papel importante a desempenhar ao influenciar a priorização das parteiras 
e enfermeiros nos planos nacionais de cuidados de saúde e na elevação do estatuto das parteiras e dos 
enfermeiros através da elevação do estatuto das mulheres." 
 

“Comprometer-se a integrar o sistema de ensino profissional em saúde do Reino Unido 

num panorama de aprendizagem mundial” 
Royal College of Midwives, Reino Unido 

 
De uma perspetiva global, João Marçal-Grilo, Unity in Health, referiu o 'enorme potencial do governo do 
Reino Unido e sas organizações com sede no Reino Unido para apoiar o desenvolvimento da enfermagem 
a nível mundial." A sua ONG está a desenvolver programas no Sri Lanka e Nepal, com foco na formação 
de enfermeiros em enfermagem de saúde mental comunitária. Em ambos os programas, os enfermeiros e 
outros profissionais de saúde formados no Reino Unido apoiam os organismos educativos locais e os 
professores no sentido de oferecerem cursos teóricos e práticos para enfermeiros - 'ajudar no planeamento 
e na conceção dos currículos e materiais dos cursos, identificando e criando oportunidades de estágio nos 
serviços de saúde locais e nas ONG, bem como lecionando módulos específicos de cada curso." 

Vários inquiridos referiram a dívida do Reino Unido para com outros países. "O governo do Reino Unido 
e o NHS têm dependido de enfermeiros de outros países ao longo de muitos anos e no geral esta tem sido 
uma experiência positiva que trouxe mais-valias para o NHS. Penso que é tempo de retribuir esse apoio ao 
desenvolvimento da enfermagem, vocacional e profissional, em alguns dos países do terceiro mundo" disse 
Joyce Fletcher, Diretora-adjunta de Enfermagem, Black Country Partnership NHS Foundation Trust. 
"Portanto existe um papel para o Reino Unido na partilha proativa das nossas experiências, conhecimentos, 
sistemas e processos em todo o mundo e obviamente para aprender com a experiência de outros países mais 
avançados. O desenvolvimento de um sistema de intercâmbio facilita a circulação de enfermeiros em todo o 
mundo." 

Os enfermeiros de muitos países estão a solicitar o apoio internacional, incluindo Eva Said do College of 
Nursing, Hawler Medical University, Erbil, região do Curdistão, Iraque. Esta enfermeira enviou ao APPG 
uma declaração muito comovente que incluía o seguinte: "A porta foi encontrada e deixada entreaberta - a 
porta que conduz à comunidade mundial de enfermagem que demonstrou mais uma vez que a solidariedade 
entre enfermeiros não tem fronteiras. A comunicação conducente ao estabelecimento de parcerias e 
cooperações tem um enorme potencial para apoiar a autodesenvolvimento da profissão de enfermagem em 
regiões como a nossa". 

"Os enfermeiros no Curdistão precisam e querem aprender', esta enfermeira continuou. "Muitos dos 
profissionais a trabalhar nas áreas da prática clínica, ensino, administração e desenvolvimento de políticas 
desejam ter orientação e apoio que lhes permitirão desenvolver-se a si mesmos e à sua profissão. A 
experiência e a especialização em enfermagem ao nível internacional é fundamental para que a enfermagem 
na região consolide os seus pontos fortes, enfrente os desafios nos cuidados de saúde durante os tempos de 
conflito e se prepare para a era pós-conflito de reabilitação e crescimento. Ao fazê-lo, a enfermagem na 
região pode não só continuar a desenvolver-se mas também contribuir para os esforços da comunidade 
mundial de enfermagem no sentido de enfrentar os desafios atuais e futuros." 

De forma geral, os enfermeiros externos ao Reino Unido saudaram estas abordagens mas referiram que 
estas deveriam ser implementadas da forma correta - caso não sejam, não serão sustentáveis. Michael 
Koroma, CEO, St John of God Catholic Health Services, Serra Leoa, trabalhou na província do norte da 
Serra Leoa durante o surto de ébola e registou os desafios da intervenção estrangeira: "Eles muitas vezes 
ditam e não nos permitem ser inovadores e por vezes o seu foco não satisfaz as necessidades da população 
local. Eles também precisam de trabalhar mais com as populações locais e garantir que os projetos são 
sustentáveis." 
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"Desde que os britânicos foram embora, percebemos que o impacto não tem estado lá" acrescentou. "Depois 
de terem sido gastos milhões de libras, vemos tudo a acontecer novamente como se nada tivesse sido feito. 
Mas percebemos que o dinheiro não estava com o governo, mas sim com as ONGs britânicas. Não vemos 
novamente qualquer impacto. Eles deixaram-nos na miséria. Eu não acho que os contribuintes não irão ficar 
muito felizes porque doam o seu dinheiro para que haja uma mudança e não para que se tenha que lhes 
pedir novamente ajuda.' 

Esta crítica é fundamental para compreender a necessidade de garantir que o trabalho de desenvolvimento 
e os regimes de parceria são realizados da forma correta - profissionalmente, com uma preparação 
adequada, regras de jogo claras e respeito mútuo. E muito importante, o financiamento não deve apenas 
apoiar a organização estrangeira mas sim ser utilizado para criar capacidade no país. 

A ideia subjacente é a de que os países mais ricos como o Reino Unido, os EUA e outros necessitam de 
abordar este trabalho com a humildade necessária para entender que todos têm algo a ensinar e todos têm 
algo a aprender. Os processos top-down de desenvolvimento internacional nos quais 'o Ocidente sabe o que 
é melhor’ falham frequentemente porque ignoram as circunstâncias e a cultura locais - e porque subestimam 
ou ignoram e desvalorizam frequentemente os conhecimentos e competências locais. Existe uma 
necessidade de ir mais além da ajuda num novo mundo de codesenvolvimento e aprendizagem mútua.80

 

 

“A comunicação conducente ao estabelecimento de parcerias e cooperações tem um 

enorme potencial para apoiar a autodesenvolvimento da profissão de enfermagem em 

regiões como a nossa” 

Eva Said, Hawler College of Nursing, região do Curdistão, Iraque 
 

Aprendizagem mútua 

Muitos inquiridos referiram ao APPG que as parcerias e o voluntariado internacional beneficiaram o Reino 
Unido bem como os países beneficiários, e defenderam mais oportunidades. Num relatório anterior, 
Improving Health at Home and Abroad, o APPG identificou quatro áreas de benefícios do voluntariado - 
Benefícios para o país em serviços de saúde, formação e resultados; benefícios para o Reino Unido em 
desenvolvimento da liderança; partilha dos benefícios da partilha de inovação; e benefícios nas relações 
internacionais e reforço do soft power do Reino Unido.81

 

O relatório observou que o trabalho desenvolvido em contextos com poucos recursos foi particularmente 
valioso para os profissionais de saúde desenvolverem capacidades de liderança tais como a comunicação e 
o autoconhecimento. O engenho e a adaptabilidade necessários para os projetos nos países de acolhimento 
criaram oportunidades essenciais para desenvolver essas competências de uma forma com a qual poucos 
cursos poderiam competir. Isso é acompanhado por um crescente reconhecimento do valor dos desafios do 
mundo real, em oposição à aprendizagem em sala de aula, no domínio do desenvolvimento de liderança. 
Em particular, o APPG observou que os profissionais da prática clínica regressavam com novos interesses 
pela restruturação das trajetórias de cuidados, integração de serviços, comissionamento e trabalho em 
equipa. Estas são todas competências chave identificadas como prioridades para melhorar o NHS. 

O Improving Global Health Fellows Scheme gerido pela Thames Valley and Wessex Leadership Academy 
One utiliza o voluntariado internacional com a intenção explícita de desenvolvimento das competências de 
liderança dos seus profissionais. Os médicos recebem formação e os enfermeiros, parteiras, gestores e 
outros profissionais de saúde mais qualificados são colocados em organizações parceiras no Camboja e na 
África do Sul por períodos de 4 a 6 meses. 

Os bolseiros recebem formação inicial e trabalham em projetos que tenham sido identificados localmente 
e por isso foram projetados para serem adequados e sustentáveis com vista a oferecer "uma experiência 
pessoal e de desenvolvimento de liderança inigualável aos profissionais" e "criar um grupo de líderes 
clínicos qualificados com capacidades de melhoria da qualidade que possam fazer a diferença no NHS 
depois de regressarem". Após três anos, uma avaliação independente concluiu que "sem exceção, os 
bolseiros referiram um excelente desenvolvimento pessoal, muitas vezes descrita em termos de "mudança 
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de vida"… A maioria deles ganhou um maior apreço pelo valor da auditoria, do ensino, da gestão e da sua 
importância para os profissionais da prática clínica e entusiasmados por liderarem uma melhoria dos 
serviços do NHS." Tais benefícios têm sido reconhecidos a nível nacional e mais localmente. 

 

“Um período no estrangeiro pode alargar experiências e o pensamento de várias 

maneiras. "Muda as pessoas para sempre”' é a citação que ouvimos diretamente das 

pessoas. Pode revitalizar as pessoas e ajuda-as a perceber o quão afortunados somos 

por ter o NHS” 

Ian Cumming, Chefe Executivo, Health Education England 
 
Várias organizações, incluindo o Tropical Health and Education Trust (T), a Health Education England 
(HEE) e a Wales for Africa apoiam regimes de parceria nos quais a prioridade é beneficiar o país de 
acolhimento e onde as vantagens acessórias para o Reino Unido são reconhecidas e bem-vindas. A Global 
Health Exchange foi criada em associação com a HEE para facilitar esta aprendizagem e 
codesenvolvimento mútuos e explorar a melhor forma de apoiar o NHS inglês através da transformação da 
força de trabalho e do ensino através de aprendizagem global.82

 

 
“Os funcionários regressam desses trabalhos internacionais altamente motivados, com melhor ética de trabalho e 
renovada vocação para com o NHS. Tornam-se mais adaptáveis e de espírito aberto, inovadores na sua abordagem de 
prestação de serviços e capazes de liderar a mudança” 

Sheffield Health and Social Care NHS Foundation Trust 

 

Indicações para o futuro - parcerias 

São mencionados neste relatório alguns exemplos de parcerias envolvendo organizações do Reino Unido. 
Muitas são parcerias de pequena escala, relativas às especialidades individuais ou pequenos grupos de 
pessoas. Por exemplo, os enfermeiros de Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust trabalham 
juntamente com colegas da Zâmbia para melhorar os cuidados intensivos no University Teaching Hospital 
de Lusaca e ajudaram a desenvolver o primeiro curso de enfermagem pediátrica no país.83 Os exemplos 
seguintes ilustram a ampla gama de possíveis parcerias, com associações profissionais e na área da 
investigação, ensino e saúde pública. 

Desenvolvimento de uma organização profissional 

O RCN está a trabalhar em parceria com a ZUNO para influenciar as políticas de enfermagem e melhorar 
a prática da enfermagem na Zâmbia. O projeto pretende desenvolver a capacidade da ZUNO enquanto 
associação profissional de defesa de melhores políticas e práticas a nível local, distrital e nacional e recebe 
apoio no sentido de demonstrar a influência na prática de enfermagem a nível institucional. Como parte 
deste objetivo, a ZUNO, com o apoio do RCN, está a liderar um pequeno projeto piloto no University 
Teaching Hospital, Lusaca, sobre a utilização da WHO Surgical Safety Checklist. Este projeto 
multidisciplinar incentiva os profissionais de enfermagem, cirurgia e anestesia a trabalharem em conjunto 
como uma equipa. 

Uma parceria de investigação 

A International Collaboration for Community Health Nursing Research (ICCHNR) para desenvolver e 
partilhar o conhecimento da prática de enfermagem comunitária através da investigação.84 O Dr. Oldman 
disse ao APPG que "é necessário um maior investimento em redes como a ICCHNR tanto para desenvolver 
fóruns para partilha de aprendizagens a nível internacional como para apoiar a investigação com vista a 
melhorar a base de evidência mundial para a prática de enfermagem na comunidade e nos cuidados 
primários." 
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Ensino profissional 

O Grameen Caledonian College of Nursing, já mencionado neste relatório, foi estabelecido em 2010 em 
Dhaka, Bangladesh. Esta escola visionária oferece aos estudantes um ensino e prática clínica de 
enfermagem segundo as normas internacionais. Eleva o estatuto da profissão no Bangladesh e oferece 
oportunidades, ensino e formação a mulheres de zonas desfavorecidas. A sua primeira cerimónia de 
graduação ocorreu em 2013, quando 38 diplomados receberam o Diploma in Nursing and Midwifey pelo 
Bangladesh Nursing Council.74 O impacto do seu trabalho em saúde na igualdade de género e na economia 
foram referidos no capítulo 4. 

 

Tecnologia para apoiar programas de formação acessíveis 

As parcerias estendem-se para além do sector público e podem envolver a criação de produtos e ferramentas 
que melhorem os programas de formação. Por exemplo, como parte da resposta ao surto de ébola na África 
Ocidental, a Masanga MENTOR Ebola Initiative reuniu peritos provenientes dos sectores público e privado 
para criar um kit digital com vista a aumentar a formação tradicional através de uma abordagem mista. É 
acessível num tablet que pode ser adaptado de modo a refletir diferentes culturas e línguas. Esta iniciativa 
desenvolveu este sistema inovador em conjunto com a Plymouth University Peninsula Schools of Medicine 
and Dentistry, e foi financiada com donativos do apelo do The Telegraph no Natal de 2014. Posteriormente, 
o governo dos EUA suportou os desenvolvimentos seguintes com vista a apoiar um rastreio seguro na 
sequência do surto. 
 

Saúde pública 

A Public Health England promove o papel dos enfermeiros e parteiras em saúde pública e está a desenvolver 
esforços para se tornar um centro colaborador da OMS para a enfermagem e a obstetrícia de saúde pública. 
Visa: 

• Colaborar com a OMS a fim de fornecer informações sobre modelos de prestação de 
serviços/práticas em enfermagem e obstetrícia; 

• Apoiar a OMS através do fornecimento de informações sobre o ensino e a regulação em 
enfermagem e obstetrícia; 

• Ajudar a OMS a desenvolver investigação sobre práticas, prestação de serviços e desenvolvimento 
centrado nas pessoas na área da enfermagem e obstetrícia em saúde pública;  

• Participar em estudos planeados e implementados em conjunto sobre a integração da promoção da 
saúde, melhoria e prevenção ao longo do ciclo vital na prestação de cuidados/serviços; 

• Colaborar com a OMS para realizar conferências especializadas, formação e ensino sobre o papel 
e o contributo da enfermagem/obstetrícia nos determinantes sociais determinantes sociais da 
saúde. 
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Conclusões e recomendações 

Resumo 

Este capítulo reúne a discussão efetuada nos capítulos anteriores e faz sete recomendações sobre como o 
Reino Unido pode apoiar o desenvolvimento da enfermagem a nível mundial. 

Define cada recomendação individualmente e resume os principais argumentos a elas subjacentes. 

Logo de início, o capítulo constata que, isoladamente, os líderes de enfermagem não conseguem alcançar o 
desenvolvimento necessário. Os políticos, decisores políticos e líderes não pertencentes à enfermagem têm 
de trabalhar com os enfermeiros tornar isso possível. 

Além disso, para que o Reino Unido desempenhe um papel de liderança a nível mundial, é necessário 
implementar as conclusões e recomendações deste relatório no próprio território: sensibilização para o 
potencial da enfermagem, investimento no ensino e na formação, apoio à liderança em enfermagem e 
garantia de que os enfermeiros, com toda a sua experiência, são plenamente envolvidos no processo de 
tomada de decisões políticas. 

Liderança 

O APPG acredita firmemente que são necessárias grandes mudanças para que os enfermeiros possam 
desempenhar plenamente o seu papel na melhoria da saúde e dos serviços de saúde a nível mundial e para 
tornar possível uma CUS. Esta não é simplesmente uma questão técnica de adaptação das políticas de saúde, 
mas sim a necessidade de uma mudança fundamental na forma como os enfermeiros são encarados e 
tratadas. Por sua vez, isto diz respeito tanto à posição das mulheres nas sociedades de todo o mundo com ao 
poder e domínio da profissão médica e do modelo biomédico de saúde. 

Grande parte do que se diz neste relatório não é novidade e já será conhecido pelos líderes de enfermagem. 
Por exemplo, há cinquenta anos, uma Comissão de Peritos em Enfermagem da OMS descreveu a rápida 
mudança social, política e científica que estava a decorrer na área da enfermagem. Esta comissão 
questionava se os decisores estavam a preparar-se para um futuro no qual as mulheres tinham funções 
diferentes, existia uma intensa procura por cuidados de saúde e os enfermeiros assumiam tarefas 
tradicionalmente realizadas por médicos, passando, por sua vez, algumas das suas tarefas a outros 
profissionais. “A fim de fazer face a este e outros desafios, a enfermagem deve romper com algumas das 
suas tradições bem como alterar os estereótipos existentes.”85 

Muito mudou em 50 anos, incluindo o enorme crescimento no ensino de nível superior em enfermagem, 
mas são necessárias mais mudanças - em particular, ações para alterar estereótipos. Os enfermeiros 
simplesmente não têm simplesmente o poder e influência para alcançar este objetivo sozinhos. 

É por esse motivo que este relatório propõe que o Governo do Reino Unido não só assuma um papel de 
liderança na elevação do perfil da enfermagem, mas também que o faça no contexto da concretização de um 
triplo impacto: melhoria da saúde, maior igualdade de género e economias mais fortes. 

O Reino Unido tem uma tradição muito forte como líder em enfermagem e, em geral, na saúde e importantes 
pontos fortes sobre os quais pode desenvolver-se. No entanto, é essencial que as conclusões e 
recomendações deste relatório sejam implementadas no Reino Unido para que o país desempenhe um papel 
de liderança na enfermagem ao nível mundial. Isto vai implicar uma maior sensibilização para o potencial 
da enfermagem, um maior investimento no ensino e na formação, o apoio dos enfermeiros líderes, a garantia 
de que os enfermeiros, com toda a sua experiência, são plenamente envolvidos no processo de tomada de 
decisões políticas, entre muitos outros fatores. 

A mudança levará anos, mas pode já ter início: o governo tem a oportunidade de definir a direção e ocupar 
uma posição de liderança. 
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Recomendações 

O APPG recomenda ao Governo Britânico que, em conjunto com o Secretariado da Commonwealth, 
a União Europeia, a Organização Mundial da Saúde e outras agências internacionais, procure:  

1. Reforçar o perfil da enfermagem, colocando-o no centro das políticas de saúde. O enfermeiro tem um 
importante papel a desempenhar na consecução da cobertura universal de saúde e a enfermagem deve estar 
no centro das políticas e dos planos ao nível mundial. 

b. Convocar uma cimeira mundial de alto nível sobre a enfermagem, especialmente orientada para 
líderes políticos e outros setores da saúde para além da enfermagem, sensibilizar para as 
oportunidades e o potencial da enfermagem, criar compromisso político e definir um processo de 
apoio ao desenvolvimento. 

Isto deve fazer parte de uma iniciativa ao longo prazo que abranja todas as recomendações que se seguem. 

Os principais argumentos para esta recomendação são os seguintes: 

• Não é possível alcançar a cobertura universal de saúde sem o reforço da enfermagem, maior grupo 
profissional no setor da saúde ao nível mundial. 

• Existe um enorme desperdício no ensino e formação de enfermeiros, não lhes permitindo que atinjam 
o seu pleno potencial e, muitas vezes, demonstrando incapacidade para os manter na força de 
trabalho. 

• Muitos dos cuidados que os enfermeiros prestam são necessariamente à escala pequena, de proximidade 
e sem visibilidade no mundo, sendo necessário compreender melhor o impacto, capacidade e potencial 
dos enfermeiros. 

• Os políticos e líderes de outros setores que não a enfermagem têm de trabalhar em parceria com os 
enfermeiros porque, isoladamente, os enfermeiros líderes não têm o poder e influência para fazer as 
alterações necessárias devido ao estatuto inferior das mulheres e ao domínio da profissão médica e do 
modelo biomédico dos cuidados de saúde. 

• Os enfermeiros estão muito bem posicionados, graças à sua formação, competências e valores, para 
responder às necessidades para abordagens mais holísticas e biopsicossociais para a saúde, 
resultantes da alteração da epidemiologia e da nova compreensão dos determinantes sociais da saúde. 
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• Ao nível mundial, os enfermeiros apontam a não autorização para aplicar o seu pleno potencial como 
um dos maiores problemas e causas da insatisfação no trabalho. 

• O Reino Unido tem uma grande influência internacional, podendo reforçar ainda mais o seu próprio 
papel mundial ao estabelecer uma nova e importante iniciativa na enfermagem. 

2. Apoiar planos para aumentar o número de enfermeiros em formação e a exercer ao nível mundial. 
A estratégia mundial da Organização Mundial da Saúde em matéria de recursos humanos para a saúde, 
Workforce 2030, adotada pelos Estados-membros em 2016, propõe um enquadramento para a utilização 
mais eficaz dos profissionais de saúde e para o desenvolvimento de planos de investimento específicos 
a cada país face à escassez de profissionais. 

a. Trabalhar com os países de baixo e médio rendimento para desenvolver e apoiar os planos relativos 
à força de trabalho através de regimes de financiamento e parceria. 

b. Reafirmar o apoio ao Código de Práticas da OMS Sobre o Recrutamento de Profissionais de Saúde 
na Europa, publicar um relatório sobre o progresso da implementação no Reino Unido desde 2010, 
e fornecer apoio ao ensino e emprego dos profissionais de saúde nos seus próprios países. 

c. Avaliar o impacto da saída da União Europeia nos profissionais saúde no Reino Unido e no sistema 
de saúde e assistência e implementar medidas atenuantes, incluindo a identificação de métodos que 
garantam a contratação continuada de cidadãos da UE no setor da saúde e no sistema de cuidados 
de saúde e a revisão e o aumento do número de enfermeiros em formação no Reino Unido para 
responder às necessidades. 

Os principais argumentos para esta recomendação são os seguintes: 

• Existe uma grande escassez de profissionais de saúde por todo o mundo – embora algumas faltas 
não possam ser minimizadas através de formas mais eficazes de distribuição de pessoal e prestação 
de serviços; 

• As necessidades dos países têm de ser identificadas e financiadas localmente, mas o Reino Unido e 
outros países com rendimento elevado podem contribuir com experiência - por exemplo, em matéria 
de ensino e gestão - e, em alguns casos, financiamento; 

• A emigração de profissionais da saúde continua a ser um problema muito grave para muitos países 
de rendimento baixo e médio; 

• A migração para o Reino Unido no passado - e a perceção de que o Reino Unido continua a 
incentivá-la - pode prejudicar as relações com os outros países; 

• Existe o risco significativo que, devido ao referendo, muitos cidadãos europeus que trabalham nos 
sistemas de saúde do Reino Unido deixem o país, não podendo ser substituídos – causando o receio 
de que será necessário recrutar mais profissionais de saúde provenientes países de rendimento baixo 
e médio; 

• A ação mundial para abordar com esses problemas parece ter abrandado e é necessário ganhar nova 
ênfase e dinâmica. 

3. Desenvolver enfermeiros líderes e a liderança em enfermagem. É necessário que enfermeiros líderes com 
experiência ocupem as posições apropriadas para permitir que os enfermeiros atinjam o seu pleno 
potencial e assegurar que a perspetiva ímpar da enfermagem seja incluída na criação de políticas e na 
tomada de decisão. 

a. Estabelecer um novo programa de grande escala ao nível mundial para desenvolver enfermeiros 
líderes que lhes permita participar de forma mais eficaz no processo de tomada de decisões políticas 
e de tomada de decisão. O Conselho Internacional de Enfermeiras tem planos para o 
desenvolvimento de um programa deste tipo que poderia fornecer um modelo. 
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b. Garantir que todos os países têm a liderança do enfermeiro lugares adequados em todas as suas 
estruturas e organizações. 

O principal argumento para esta recomendação é que é necessário nomear e desenvolver enfermeiros líderes 
para: 

• Melhorar a visibilidade da enfermagem e assegurar que os líderes não pertencentes à enfermagem 
compreendem o contributo da enfermagem pode; 

• Informar e contribuir para a definição de políticas – são especialmente importantes para a 
compreensão dos impactos da política sobre a prática e os resultados efetivos; 

• Liderar as operações deste importante grupo profissional, melhorar a gestão e assegurar que os 
enfermeiros recebem a formação adequada e que são motivados e apoiados; 

• Oferecer e desenvolver o ensino, a formação e a investigação. 

4. Capacitar os enfermeiros para atingirem o seu pleno potencial. Muitas vezes, os enfermeiros não 
estão autorizados ou capacitados para atingirem o pleno potencial. É necessário identificar e remover 
os fatores facilitadores e inibidores ao nível cultural, regulamentar e legislativo, assim como partilhar e 
implementar as boas práticas. 

a. Desenvolver novas formas de partilha de boas práticas – com base no trabalho existente de 
organizações de enfermagem, da Commonwealth Health Hub e outras agências – para criar formas 
mais bem coordenadas e mais eficazes de identificar e partilhar boas práticas ao nível mundial, e 
garantir que estas sejam trazidas à atenção dos responsáveis políticos e outros líderes do setor da 
saúde. 

Os principais argumentos para esta recomendação são os seguintes: 

• Existem inúmeras inovações de pequena escala em enfermagem, por vezes iniciadas por 
profissionais individuais, que devem ser desenvolvidas e aprendidas a uma escala mais ampla; 

• Existem várias redes de partilha de boas práticas e aprendizagem na enfermagem que têm de ser 
abertas e utilizadas por outros profissionais para além de enfermeiros; 

• Da mesma forma, as redes existentes fora da enfermagem têm de ter um maior conhecimento sobre 
o papel que a enfermagem pode desempenhar e envolver os enfermeiros no seu trabalho. 

 

5. Recolher e disseminar evidências sobre o impacto da enfermagem sobre o impacto da enfermagem no 
acesso, na qualidade e nos custos, e garantir que esta é integrada nas políticas e implementada. Existem 
muitos estudos de pequena escala do impacto da enfermagem. Estes devem ser agregados numa nova análise 
e investigação para demonstrar o impacto em grande escala. 

a. Solicitar investigação no sentido de reunir as evidências existentes e iniciar novos estudos sobre 
como e onde a enfermagem pode melhorar o acesso, a qualidade e os custos e sobre o contributo da 
enfermagem para a cobertura universal de saúde. 

b. Assegurar que os resultados da investigação existente e futura são amplamente disseminados e 
compreendidos a fim de influenciar tanto a prática como a política. 

Os principais argumentos para esta recomendação são os seguintes: 

• Existem muitas avaliações e estudos em pequena escala que permitem identificar o impacto mas 
muito poucos em grande escala que possam ajudar a identificar onde e como a enfermagem pode ter 
o maior impacto positivo 

• Estes estudos têm de ser defendidos e divulgados noutras áreas além da enfermagem 

• A realização de novos estudos e análises de impacto ajudará os países a fazer argumentos 
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económicos a favor do investimento em enfermagem e informar a política e o planeamento ao nível 
mundial. 

6. Desenvolver a enfermagem no sentido de concretizar o triplo impacto na saúde, igualdade de 
género e economia. O desenvolvimento e investimento em enfermagem – sendo que a maioria destes 
profissionais são mulheres - irá contribuir para a capacitação económica e liderança na comunidade. A 
melhoria da saúde e a emancipação das mulheres irá reforçar as economias locais. 

a. Adaptar a política de desenvolvimento para reunir programas e financiamentos que abordem 
simultaneamente os três objetivos de desenvolvimento sustentável com foco na saúde, igualdade de 
género e crescimento económico inclusivo e sustentável (pontos 3, 5 e 8) e trabalhar com parceiros 
de todo o mundo para desenvolver estratégias de enfermagem no sentido da concretização de todos 
os três objetivos.1 

Os principais argumentos para esta recomendação são os seguintes: 

• Existe uma clara sobreposição com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3, 5 e 8. 

• No Reino Unido, o Unido DFID deu prioridade ao trabalho sobre a igualdade de género e o 
desenvolvimento económico bem como à saúde, tornando possível a concretização de sinergias e 
benefícios resultantes da agregação dos três programas nestas áreas. 

7. Promover a parceria e aprendizagem mútua entre os países. Existem muitas parcerias entre 
organizações britânicas e organizações homólogas no estrangeiro que trazem benefícios mútuos e a 
partilha de aprendizagens. 

b. Expandir o Regime de Parceria na Saúde do DFID e restrutura-lo de modo a envolver o maior 
número de enfermeiros possível e promover a aprendizagem mútua e apoio entre os enfermeiros do 
Reino Unido, as suas organizações e organizações homólogas no estrangeiro; e apoiar as agências 
do Reino Unido incluindo Health Education England, Wales for Africa e o programa de 
desenvolvimento internacional do governo escocês para promover o envolvimento do NHS e outras 
organizações de saúde e assistência em parcerias mundiais que trazem benefícios mútuos. 
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Os principais argumentos para esta recomendação são os seguintes: 

• Existe uma importante oportunidade para a aprendizagem mútua e o codesenvolvimento entre 
organizações do Reino Unido e as suas homólogas internacionais. 

• As parcerias e iniciativas de voluntariado no estrangeiro, se forem bem organizadas e apoiadas, 
beneficiam os países beneficiários mas também oferecem possibilidades de desenvolvimento 
pessoal e liderança aos participantes, ajudando todos os envolvidos na partilha de inovação e 
promoção de boas relações internacionais e o poder de influência do Reino Unido. 

• Serão muitos os benefícios resultantes do apoio a parcerias a uma maior escala. 
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