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A Enfermagem atua incansavelmente na prevenção, promoção
e reabilitação de doenças com foco no acesso universal a saúde.
Além de assistência segura e de qualidade nos diversos serviços
de saúde, assumindo compromissos na liderança, assistência, docência e pesquisa. Esse profissional possui grandes habilidades de
inovação, transformando os ambientes de trabalho por meio de
seus conhecimentos científicos baseados em evidência.(1)
A Organização Mundial da Saúde, em colaboração com o Conselho Internacional de Enfermeiros, lançou em 2018 a Campanha
Nursing Now em âmbito global a fim de proporcionar visibilidade política e social à Enfermagem. Foram objetivos da campanha: investimento no ensino; disseminação de práticas de inovação; incentivo
na participação ativa nas políticas de saúde; liderança; fornecimento de banco de dados baseado em evidências a fim de tomadores de
decisão analisarem o potencial desses profissionais.(2)
Neste contexto, a campanha Nursing Now Brasil aconteceu
em parceria entre o Conselho Federal de Enfermagem e Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para pesquisa
em Enfermagem. Foi liderada por um Grupo de Trabalho que reuniu profissionais de todos os estados, convocando a Enfermagem
Brasileira para ocupar os espaços acadêmicos, de serviços e políticos ecoando o lema da campanha em uma só voz: Enfermagem
Agora! Esse grupo esteve presente em assembleias públicas com
políticos locais, universidades, hospitais e, no meio da pandemia
da COVID-19, desenvolveu diversas ações remotas alcançando milhares de profissionais de enfermagem, encorajando-os a lutarem
pela categoria e somarem forças para o alcance dos objetivos propostos pela campanha no Brasil.(2)
A visibilidade da enfermagem acontece a partir do momento
em que os profissionais são reconhecidos e valorizados em seus
postos de trabalho, por atuarem com tanta garra e resiliência. É no
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labor do dia a dia que os profissionais de enfermagem reconhecem
as necessidades de saúde e conseguem inovar, são eles os únicos
a permanecerem 24 horas ao lado do paciente, com habilidades
empáticas ações de conforto, bem estar e qualidade de vida para a
população, promovendo o acesso universal a saúde.(3)
Reconhecendo a importância das ações de valorização, a Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil (OPAS/OMS), em
parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, lançou uma
iniciativa para conhecer e valorizar as estratégias adotadas pelos
profissionais da Enfermagem ao enfrentar os desafios do sistema
de saúde. O Laboratório de Inovação em Enfermagem: Valorizar e
Fortalecer a Saúde Universal, surge em um contexto voltado para a
valorização das ações que são promovidas por diversos enfermeiros espalhados pelo Brasil. Os profissionais de enfermagem lutam
há anos pelo acesso universal e fortalecimento do Sistema Único
de Saúde – SUS.(4)
O Laboratório avaliou experiências que apresentaram relevância e impacto no SUS, a fim de estruturar novos paradigmas
na formulação de políticas que objetivem o acesso universal a
saúde. O público alvo foi constituído por trabalhadores e gestores dos diversos serviços de saúde, instituições de ensino público e privado e organizações governamentais. Foram critérios de
avaliação a apresentação de experiências inovadoras, sustentáveis, replicáveis e institucionalizadas. A comissão avaliadora foi
composta por um grupo de técnicos do Cofen, da OPAS/OMS,
dos Ministérios da Saúde e Educação, da Associação Brasileira de
Enfermagem (ABEn), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde (CONASEMS).(4)
A avaliação foi desenvolvida em três etapas, sendo avaliadas
329 experiências provenientes das diversas regiões do país, com
seleção para a segunda etapa de 39 relatos. Das experiências
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selecionadas, 17 contemplaram o eixo de “Ampliação do escopo
de práticas” e 22 a “Valorização da Enfermagem”. As experiências
foram provenientes de Alagoas (3), Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (1), Distrito Federal (2), Paraíba (1), Paraná (3), Pernambuco (1),
Rio de Janeiro (6), Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina (8), São
Paulo (10).(5)
Na segunda etapa, o Laboratório promoveu em março de
2020, um seminário onde os profissionais tiveram a oportunidade de apresentar as experiências selecionadas. Neste seminário,
das 39 experiências apresentadas, 24 experiências seguiram para
a terceira fase que constou de uma visita em loco da Comissão de
Avaliação. Por fim, em dezembro de 2020 foi realizada na sede da
OPAS/OMS Brasil uma cerimônia que reconheceu 16 experiências
finalistas.(6,7)
As experiências finalistas descreveram importantes ações
inovadoras como: desenvolvimento de protocolo de enfermagem;
atuação do enfermeiro de ligação; manual de orientação para preparo e administração de medicamento; teleconsultoria; cultura de
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segurança do paciente; apoio matricial de enfermagem; implementação do parto na água; guia de enfermagem na Atenção Primária a
Saúde (APS); ampliação da clínica do enfermeiro no enfrentamento
da sífilis; estratégia de adesão ao pré-natal; ampliação do acesso a
partir da inserção do DIU na APS; tecnologias social; aplicativo de
avaliação de pacientes hospitalizados e implementação de técnica
de recuperação intraoperatória em um serviço publico.(4)
Este Laboratório de Inovação surge como ação estratégica
para o fortalecimento e visibilidade dessa categoria, destacando
por meio da comunicação cientifica, experiências concretas que
impactaram o SUS promovendo a visibilidade política e social das
ações realizadas nos serviços e voltadas ao melhor desempenho
das práticas de cuidar, melhora dos processos de trabalhos e satisfação da população, resultados concretos que impactaram positivamente a oferta de serviços nas redes de atenção. Convidamos
você a desbravar essa edição que relata as 16 exitosas experiências
realizadas por enfermeiros que estão transformando o SUS, fortalecendo-o e tornando-o um sistema seguro e de qualidade.
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