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Pretende responder `as seguintes perguntas:
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ANTECEDENTES -Diretriz Estratégica para a enfermagem na Região das Américas
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Insta os países a aumentarem o financiamento da saúde e o recrutamento, 
desenvolvimento, capacitação e retenção de pessoal de saúde, especialmente nos 
países menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e 

países em desenvolvimento sem litoral. 
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Sem um número adequado de profissionais com competências técnicas e 
científicas, motivados e bem distribuídos, será difícil para os países da 

Região das Américas alcançarem o acesso universal à saúde e a 
cobertura universal de saúde, bem como os ODS.

Há uma lacuna importante na disponibilidade e acesso aos recursos
humanos para a saúde, dos quais a enfermagem é um segmento

fundamental
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Demandas críticas da enfermagem na Região das Américas

• Revisão dos currículos

• Oferta de educação continuada ao longo de toda a vida profissional

• Desenvolvimento contínuo de professores e maior diálogo entre prática e 

pesquisa

• Regulamentação e estabelecimento de normas, diretrizes e instrumentos 

para o    exercício competente da profissão

• Reconhecimento e apoio às funções do profissional de enfermagem, 

especialmente na atenção primária

• Ambientes de trabalho positivos

• Expansão e regulamentação da área de atuação

• Melhor distribuição e retenção dos profissionais .
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VISÃO

De maneira colaborativa, os profissionais 

de enfermagem fortalecerão os sistemas e 

serviços no sentido do acesso universal à 

saúde, cobertura universal de saúde e os 

ODS.
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PRINCÍPIOS NORTEADORES

 Ética

Alianças

Qualidade

Acesso
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Diretriz Estratégica para a enfermagem na Região das Américas

Política

Liderança

Regulamentação

Pesquisa

Prática

Educação

Temas transversais
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Linhas de ação

1. Fortalecer e consolidar a liderança e a gestão estratégica da enfermagem no 

contexto dos sistemas de saúde e na formulação e monitoramento de  políticas.

2. Abordar as condições de trabalho e as capacidades dos profissionais de 

enfermagem de modo a ampliar o acesso e a cobertura com equidade e 

qualidade, a fim de promover um modelo de atenção centrado na pessoa, na

família e na comunidade e fortalecendo tanto o primeiro nível de atenção como

as redes integradas de serviços de saúde.

3. Fortalecer a qualidade da educação em enfermagem para responder às

necessidades dos sistemas de saúde voltados ao acesso universal à saúde, à

cobertura universal de saúde e aos ODS.
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A efetivação deste plano, juntamente com a vontade política de fortalecer 

o trabalho da enfermagem, pode contribuir para a transformação da 

atenção à saúde na Região das Américas.
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