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EDITORIAL

A SAÚDE E O TRABALHO NO CONTEXTO DA PRÁTICA DO CUIDAR EM
ENFERMAGEM

Participando do 2º Seminário Internacional do Trabalho e Enfermagem – SITEN, em Curitiba no mês de
Abril de 2008, e, como educadora e psicóloga da Universidade de Estudos de Milão, compreendo que o
desenvolvimento e as oportunidades da profissão de enfermagem no Brasil dependem de modo significativo,
dos recursos e da organização do sistema vigente de saúde, em todo seu complexo. Pude perceber que a
Saúde no Brasil se depara com recursos limitados e que os fundos disponíveis não cobrem a demanda crescente,
paradoxalmente, para ter uma boa assistência de saúde existe a necessidade de investimento de recursos
materiais, técnicos e humanos.

Conjugar o direito à saúde com o limite dos recursos, em base de critérios compartilhados, é uma tarefa
complexa que deveria envolver todos os atores do sistema de saúde, e assim trabalharem considerando a ética.

Pensar e agir de forma ética é estar em acordo sobre o que determinaria uma saúde de qualidade para
o cidadão, utilizando, da melhor forma, os recursos, como, por exemplo, desenvolver a prevenção primária e a
educação sanitária de forma que o homem adoeça menos e, mais tarde durante o processo saúde e doença,
preparar-se para enfrentar a emergência e trabalhar na melhoria da fase aguda da doença, assegurar uma
assistência continuada para doenças crônicas, por meio da prevenção secundária, a reabilitação e assistência
territorial deve ser uma preocupação de todos. A formação universitária e a autonomia do profissional de
enfermagem no Brasil fazem parte deste projeto ético. Os enfermeiros participam não somente da despesa,
mas também da produção econômica da saúde; eles trazem modelos organizacionais para hospitais, desenvolvem
a assistência e investem na formação técnico-científica e na educação.

Nos meus estudos realizados na União Européia, surgiram profundas diferenças entre os diversos países
nos seguintes pontos: repartição das despesas entre estado e cidadãos, integração entre a esfera pública e a
privada, repartição territorial da gestão e da despesa da saúde, distinções de papel entre profissões e diversificação
dos níveis de formação dentro da mesma profissão, grau de autonomia profissional e o reconhecimento público,
administração das relações de poder, atenção ao paciente com informação e participação do seu próprio
projeto sanitário.

Para alguns países da Europa, é difícil recrutar e manter na área da saúde, profissionais de enfermagem
até a idade da aposentadoria, e isto tem criado uma situação preocupante. A carência de pessoal favorece a
condição de trabalho inadequada e, especialmente, a sobrecarga de trabalho aumenta o erro humano e o risco
da saúde dos mesmos operadores com agravos de custo para a saúde. Somente nos últimos anos, estes países
têm tentado desenvolver novas normas para favorecer a integração de profissionais estrangeiros para atuarem,
validando a formação de seu país, facilitando a fluência da língua e estabelecendo normas e responsabilidades
a estes profissionais.

Estes mesmos países tiveram que aumentar e diversificar a oferta formativa; novas escolas foram
abertas e mestrados, além de criar o sistema de teledidática para conectar os hospitais com as universidades.
A profissão é promovida perto dos jovens de forma didática segura, fundamental no futuro desenvolvimento da
sociedade. Além disso, foi aberto aos jovens do sexo masculino uma profissão que por muito tempo foi vista
como “feminina” e que hoje pode assumir, com a sua contribuição conferindo uma nova imagem.

Comparando minha experiência com a realidade brasileira percebo que há avanço na prática da profissão
de enfermagem, pois contam há tempos com formação universitária e qualificação em pós-graduação conferindo
uma possibilidade de apropriação de poder e visibilidade para os atores da profissão.

Donatella Camerino
Departamento de Medicina do Trabalho da Universidade de Estudos de Milão
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