
 

 

 

 

REUNIÃO TÉCNICA 

FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: O PAPEL DA ENFERMAGEM 

Contextualização: 

O desafio do acesso e da cobertura universal tem exigido uma nova dinâmica do setor saúde. A 

transição epidemiológica, demográfica e a redistribuição das cargas de doenças, tem direcionado as 

necessidades de adequações do sistema de saúde e seus atores. Neste sentido, os sistemas de saúde têm 

buscado, por intermédio de evidências científicas, formas de trabalho, estruturas e estratégias mais custo-

efetivas para proporcionar serviços e cuidados de saúde de qualidade aos usuários e suas famílias. Estes 

sistemas de saúde têm apresentado importantes desafios como, por exemplo: 

 Aumentar o acesso aos cuidados de saúde, em contextos com dificuldades no provimento e 

fixação de profissionais de saúde; 

 Melhorar a capacidade resolutiva dos serviços de saúde e da qualidade dos cuidados, atendendo 

às novas formas de organização do trabalho em saúde, do acompanhamento e orientações aos 

cidadãos e no autocuidado em saúde e; 

 Reduzir os custos e gastos em saúde.  

No marco dos acordos globais e regionais, tais como a Agenda 2030, os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Estratégia de Recursos Humanos para o Acesso Universal à Saúde 

e Cobertura Universal de Saúde (CSP 29/10), o fortalecimento do papel do enfermeiro é uma iniciativa 

promissora para melhorar o acesso aos serviços e a qualidade em uma assistência que considere as 

necessidades de saúde da população, pois representam aproximadamente 50% da força de trabalho na 

maioria dos países. 

Esta iniciativa, numa perspectiva de integração entre ensino e serviço, busca melhorar e qualificar 

as ações de enfermagem no âmbito da promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e 

reabilitação. Neste contexto, a OMS apresenta a Estratégia Global de Orientações para o fortalecimento 

da Enfermagem e Obstetriz para o período 2016–2020.  

Objetivo: Conhecer a Estratégia Global de Orientações para o fortalecimento da Enfermagem e Obstetriz, 

como oportunidade para a troca e reflexões das ações desenvolvidas entre os diferentes participantes. 

 



 

 

Data: 23 de abril de 2019 

Local: Cofen - Asa Norte 304 Bloco E 09 - Asa Norte, Brasília - DF, 70736-550 

Hora: das 14:30 às 17:30h 

Participantes: representantes do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, ABEn, Cofen, Comissão de 

Práticas Avançadas do Cofen, Abefaco, Abenfo, Centro Colaborados da OPAS/OMS para pesquisa em 

Enfermagem, OPAS/Brasil, OPAS/WDC e OMS/Genebra 

 

Proposta de Agenda: 

Hora Atividade Responsáveis 

14:30h Abertura Dr. Manoel Carlos Neri  
Presidente do Cofen 
 
Dra. Mónica Padilla 
Coordenadora da Unidade Técnica Capacidades 
Humanas para a Saúde - UT CHS/OPAS/OMS/BRA 
 

14:40h  Apresentação dos participantes 
 

15:00h Estratégia Global para a Enfermagem 
 

Dra. Elizabeth Iro 
Chefe de Enfermagem - OMS/Genebra 

16:00h Discussão conjunta sobre a estratégia 
global e as políticas e ações 
executadas frente ao diferentes atores 
e níveis no SUS (necessidades, 
desafios e oportunidades) 
 

 
Moderadora  
Dra. Mónica Padilla 
OPAS/OMS/BRA 

17:30h Encaminhamentos  

 


