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O monitoramento de pesquisa global nos progressos em enfermagem e obstetrícia

Em 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu a
resolução WHA54.12, chamando a atenção para a escassez
mundial de enfermeiros e parteiras, e instando os EstadosMembros a tomarem medidas no sentido de melhorar os
serviços de enfermagem e obstetrícia. Mais tarde nesse ano, a
OMS passou a publicar orientações estratégicas para o
fortalecimento da enfermagem e obstetrícia, que forneceu um
quadro de cinco áreas-chave de resultado para orientar os
Estados-Membros para reforçar o seu apoio de enfermeiras e
parteiras. Especificamente, este documento recomenda
melhorias nas áreas de recursos humanos e planejamento,
gestão de pessoal, pratica baseada em evidencias, educação e
administração.
O presente relatório resume as informações recolhidas a partir de Estados-Membros sobre os
seus progressos no cumprimento dos objetivos alvos da OMS, e fornece uma análise preliminar da
influência que as iniciativas estão a ter sobre a eficácia de determinadas políticas, bem como os
resultados de saúde de varias populações.
Respostas de 77 Estados-Membros foram coletadas e categorizadas de acordo com a
classificação índice de Desenvolvimento Humano. Os resultados mostraram que muitos EstadosMembros inquiridos têm feito esforços para atender as principais áreas de resultados e Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio delineados nas direções estratégias para fortalecimento dos
serviços de enfermagem e obstetrícia. O progresso não se limitou a alta do IDH dos EstadosMembros classificados. Apesar de seus esforços, no entanto mais de 70 (%) dos entrevistados
indicou que seu país estava experimentado uma escassez de enfermeiras e parteiras, surgindo
uma necessidade permanente de intervenção e melhoria desses serviços.
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