
A contribuição da Enfermagem 
Depar tamento de En fe rmagem da U n B 

Nossa contribuição visa a melhoria 
da qualidade da assistência de saúde e 
de enfermagem. Para tanto, refletimos 
sobre os seguintes pontos: 

1. Politica de Saúde: 
— Orientada para a saúde, onde o 

enfermeiro tenha seu papel ampliado 
dentro da equipe multiprofissional e 
autonomia sobre aquilo que lhe com
pete, realizando ações e serviços de 
promoção.'proteção e recuperação da 
saúde em todos os níveis. 

— Que a saúde seja compreendida 
como um setor integrante de uma 
política social global, sendo o resultado 
de outros setores como transporte, tra
balho, habitação, alimentação, sanea
mento, lazer, educação e t c ; e que o 
enfermeiro desempenhe suas advida-
des específicas levando em considera
ção todos estes aspectos. 

2. Sistema de Saúde: 
Que o enfermeiro participe do 

planejamento, execução, supervisão e 

avaliação de todos os programas de 
saúde e de enfermagem elaborados pa
ra o País, em seus diferentes níveis de 
complexibilidade. 

— Que seja atribuída responsabilida
de sobre o processo decisório nas ques
tões concernentes aos serviços de en
fermagem desenvolvidos nos serviços 
de saúde. 

— Que o enfermeiro participe da 
avaliação das prioridades dos progra
mas de saúde a serem implementados 
pelas unidades locais, regionais e cen
trais, entendidos num contexto socio
económico cultural característico e pró
prio. 

— Que haja integralização das ações 
de enfermagem, superando a dicoto
mia curativo-preventivo. 

— Assegurar aporte instrumental pa
ra que a assistência de saúde e de en
fermagem seja viável e garanta sua 
concretização final. 

3. Política de Recursos Humanos 
— A melhoria da qualidade dos ser

viços de saúde implica numa adequada 
formação profissional do enfermeiro, 
sendo necessária uma revisão da siste
ma educacional formador. 

— Seguir recomendações da OMS 
no que diz respeito âs relações: n9 de 
enfermeiros x n 9 de médicos, n 9 de en
fermeiro x n 9 de leito hospitalar, n 9 de 
enfermeiro total população. 

—. Ampliar a dotação de enfermeiros 
nos diferentes níveis de serviço de saú
de, de acordo com seu papel e ativida-
des que lhes são designadas. 

— Assegurar o atendimento a ne
cessidades do mercado de trabalho, e 
ampliar recursos para que haja um real 
aproveitamento do enfermeiro nas fun
ções que necessitam do profissional 
graduado, uma vez que outro elemen
to da equipe de enfermagem poderá 
colocar a população ao risco iatrogêni-
co. 


