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Enfermagem agora (em inglês, Nursing now) é um movimento social global, levado a cabo em colaboração
com a Organização Mundial da Saúde, o Conselho Internacional de Enfermeiros e o fundo de caridade
Burdett Trust for Nursing, com uma rede ativa de equipes que trabalham conjuntamente para inuir nas
políticas locais e globais, e tem se planejado para um período de três anos (2018-2020). Em 2020 vão ser 200
anos do nascimento de Florence Nightingale, considerada fundadora da enfermagem moderna. O movimento
está crescendo rapidamente e hoje há 288 grupos de Nursing Now ativos em mais de 80 países e cada mês são
registrados e inaugurados novos grupos, todo isso em apenas 16 meses.
As parteiras e enfermeiros são o maior grupo de trabalhadores da saúde e quando puderem trabalhar com
todo o seu potencial ajudarão às pessoas no mundo tudo para aceder aos cuidados de saúde. O propósito
de Nursing Now é melhorar a saúde e atenção em saúde no nível global ao melhorar o status e perl dos
enfermeiros e parteiras.
Procurar o desenvolvimento dos enfermeiros e parteiras ajudar-lhes-á a trabalhar em todo o seu potencial e,
consequentemente, poderíamos melhorar a saúde no mundo todo. Com o desenvolvimento dos enfermeiros
e parteiras, os países atingirão o “Triple Impacto” de melhorar a saúde, promover a igualdade de gênero e
apoiar o crescimento económico.
Como enfermeiras e parteiras têm de desempenhar um papel crítico na obtenção da saúde para todos,
os países que investem neles e em seu desenvolvimento como força laboral obterão uma expansão lucrativa
da atenção em saúde de alta qualidade e haverá mais pessoas beneciadas da Cobertura de Saúde Universal
durante os próximos anos.
A campanha Nursing Now recomenda os países se concentrarem em cinco áreas: mais clínicas
administradas por enfermeiros nas quais parteiras e enfermeiros puderem trabalhar com todo o seu potencial;
emprego de mais enfermeiros especializados; desenvolver mais serviços de parteiras; fazer dos enfermeiros
atores centrais nos cuidados primários de saúde, fornecendo serviços e supervisionando os trabalhadores de
saúde na comunidade; e, por m, apoio aos enfermeiros e parteiras na promoção da saúde e prevenção de
doenças.
Para gerar evidências que tiver inuência nas políticas, Nursing Now está começando estudos novos nas
áreas que tem lacunas signicativas na pesquisa disponível; está se trabalhando com alguns parceiros para
melhorar e espalhar evidência, promover o papel da pesquisa a m de fortalecer o impacto da enfermagem e
para desenvolver colaborações globais entre os pesquisadores. Nursing Now colaborou nos seguintes estudos:
· Maximização da contribuição da enfermagem para a Cobertura de Saúde Universal, WISH.
· Avaliação de gênero do relatório de liderança em enfermagem, IntraHealth, Johnson & Johnson, Nursing Now.
· Enfermagem para empoderar às mulheres, e Aga Khan University, e Journal of Clinical Nursing.
· Papel da enfermagem comunitária nos países de alta renda, Universidade Nacional de Singapura.
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· Impacto social e econômico da força laboral de enfermagem, Universidade de Harvard.

O Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde anunciou este ano que 2020 será “o ano
internacional da enfermagem e da parteira”. Desejamos mudar o pensamento dos políticos e líderes da saúde
para eles investir em enfermagem. Essa é uma oportunidade excelente para os países demonstrarem o quanto
valoram seus enfermeiros e parteiras, dando-lhes os recursos que precisam para desenvolver suas carreiras e
empregos.
Uma iniciativa importante e mais recente da campanha Nursing Now é “O desao Nightingale”, lançado
no Conselho Internacional do Congresso de Enfermagem de Singapura 2019 e que convida a todo
empregador de enfermeiros e parteiras no nível global para, durante 2020, fornecer para eles oportunidades
de desenvolvimento incluindo liderança inuente, sobre todo aos enfermeiros e parteiras jovens. O propósito
é inspirar a 1.000 empregadores de todo o mundo a possibilitar coletivamente que 20.000 enfermeiros e
parteiras jovens adquiram destrezas como defendentes e líderes inuentes na atenção de saúde.
Todos os enfermeiros do mundo poderiam se tornar parte da campanha. Espalham essas informações,
trabalhem em colaboração com os pesquisadores, ajudem a elevar o perl e status da enfermagem; sejam
agentes de mudança, advoguem perante dos governos e os líderes da saúde para eles investir nos enfermeiros
e parteiras; digam Sim para o “Desao Nightingale”.
Para inuenciar as políticas de saúde e a provisão dos serviços, e para conseguir que os enfermeiros tenham
impacto ainda maior sobre a saúde global, teremos que apresentar evidência signicativa da contribuição da
enfermagem para a saúde, o desenvolvimento econômico e a equidade de gênero. A m de gerar evidências
que inuenciar nas políticas, Nursing Now:
· Começará novos estúdios nas áreas onde há lacunas signicativas na pesquisa disponível.
· Trabalhará com parceiros para melhorar e espalhar evidência.
· Promoverá o papel da pesquisa para fortalecer o impacto da enfermagem.
· Desenvolverá colaborações globais entre pesquisadores.

Até hoje, Nursing Now já colaborou com parceiros nos seguintes estúdios:
· Maximização da contribuição da enfermagem para a Cobertura de Saúde Universal, WISH.
· Avaliação de gênero do relatório de liderança em enfermagem, IntraHealth, Johnson & Johnson, Nursing Now.
· Enfermagem para empoderar às mulheres, e Aga Khan University, e Journal of Clinical Nursing.
· Papel da enfermagem comunitária nos países de alta renda, Universidade Nacional de Singapura.
· Impacto social e econômico da força laboral de enfermagem, Universidade de Harvard.

Para mais informação:
@NursingNow2020
www.facebook.com/NursingNow2020
www.nursingnow.org
#NursingNow

Licencia Creative Commons CC BY 4.0

