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1. INTRODUÇÃO

“Melhorar a saúde da população” é o objetivo do Ministério da Saúde na maioria das nações.
Em anos recentes, discussões políticas sobre como atingir esse objetivo têm se ampliado a fim de
incluir a discussão sobre as funções essenciais da saúde pública ou serviços essenciais em saúde
pública como base para que os objetivos específicos sejam atingidos. Aqueles responsáveis pelas
políticas de saúde entendem que sem uma infraestrutura adequada, tal como aquela envolvida
nesses serviços essenciais, não é possível para uma determinada jurisdição mobilizar-se de maneira
eficiente no sentido de melhorar a saúde para todos. Enquanto tratamentos para doenças
específicas e atividades com o fim de minimizar riscos individuais podem ser oferecidos um a um
de maneira bem sucedida, eles não podem ser mantidos sem uma estrutura organizada de saúde
pública. Além disso, os motivos de preocupação com uma cidade, região ou país mudam ao longo
do tempo. A presença de uma rede bem desenvolvida das funções essenciais e serviços em saúde
pública permite a flexibilidade e crescimento da programação ao longo to tempo.

A temática das funções essenciais tem recebido a atenção individual de muitos países.
Internacionalmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS)i e a Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS) têm liderado processos colaborativos que facilitam a cooperação e a aprendizagem
mútuas. Enquanto uma grande parte do trabalho realizado tem sido genérica à toda prática em
saúde pública, têm também ocorrido esforços no sentido de identificar as contribuições individuais
oferecidas por profissões da área da saúde ao esforço geral. Por exemplo, enfermeiros de saúde
pública nos Estados Unidos têm se mobilizado a fim de especificar como a prática aperfeiçoada em
saúde pública, no âmbito da profissão, pode  fortalecer a infra-estrutura de saúde pública de uma
comunidade ou nação.ii

Muitos enfermeiros que estão contribuindo com as funções essenciais não se vêem como tal,
pois não estão familiarizados com a linguagem emergente da saúde pública. Muitos outros
enfermeiros poderiam se tornar ativos colaboradores no empreendimento da saúde pública se
vissem mais claramente como a prática da enfermagem é parte integrante do processo. O grupo de
enfermeiros que trabalha junto em saúde pública e em funções essenciais acredita que enquanto
uma grande parte do desenvolvimento da força de trabalho associado às funções essenciais da
saúde pública deveria ser realizado com grupos interdisciplinares, existe uma justificativa para o
enfoque especial nos enfermeiros, uma vez que estes exercem papéis essenciais na saúde pública
praticada nas Américas. Eles compartilham a percepção de que os enfermeiros necessitam de uma
certa formação profissional específica e de ferramentas a fim de se prepararem para a prática
interdisciplinar, especialmente porque muitos não são formados em nível de bacharelado ou
superior. Enfermeiros de saúde pública, para o propósito desta análise, são primariamente aqueles
que têm uma formação pós-secundária em enfermagem e trabalham com uma prática centrada na
população ou um programa em órgão público oficial de saúde ou, ainda,  aqueles que são
contratados pelo governo. Existem alguns enfermeiros trabalhando em outras organizações
(organização voluntária de saúde, programas ou sistemas de serviços de saúde não-governamentais)
que podem estar praticando a saúde publica, mas estes não são o objetivo do nosso foco principal
neste momento.

Este documento revê o pensamento atual acerca das funções essenciais da saúde pública e as
contribuições particulares dos enfermeiros de saúde pública a tais serviços em países onde a OPAS
está presente com base em uma revisão da literatura disponível, em modelos publicados e estudos
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de caso relacionados à enfermagem em saúde pública nos países membros da OPAS. Além de
descrever a situação atual, são apresentadas áreas para o desenvolvimento de futuras pesquisas.
Essas áreas incluem mudanças em potencial na prática, assim como formas através das quais os
enfermeiros em países membros da OPAS podem fortalecer a educação em enfermagem
concernente à prática em saúde pública e suas funções essenciais, além de prover o apoio
continuado para o desenvolvimento.
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2. O CONTEXTO HISTÓRICO

Embora várias práticas individuais em saúde pública apresentem uma longa história, a
organização de departamentos de saúde por jurisdições governamentais (cidades, comarcas,
distritos, nações) iniciou-se, de fato, no século XIX com ênfase no saneamento. A primeira atenção
foi dedicada ao fornecimento de água potável e à disposição de resíduos sólidos e de outros tipos,
principalmente em ambientes urbanos. Isso foi seguido por esforços no sentido de controlar
doenças transmissíveis por outras vias, tal como a tuberculose. Concomitantemente ao avanço do
conhecimento acerca dos determinantes da saúde e das causas de  doenças, os esforços em saúde
pública aumentaram.iii O interesse pelo desenvolvimento de crianças saudáveis resultou em
programas na área de nutrição materno-infantil, assim como em programas de vacinação e
segurança infantil. Programas de segurança no trabalho e de saúde foram introduzidos em uma
vasta gama de ambientes de trabalho.  Áreas de interesse mais recentes incluem a prevenção do
câncer associado ao tabagismo e a promoção da saúde mental, assim como a redução da violência
e suicídios. A provisão de serviços clínicos aos portadores de doenças específicas está mais
freqüentemente associada à saúde pública quando existe uma disponibilidade limitada de serviços
de assistência médica individual na comunidade. A saúde pública configura-se também em um
colaborador ativo nas medidas necessárias em conseqüência de desastres naturais ou causados pelo
homem, assegurando que a exposição ao risco seja limitada e que serviços básicos de saúde
pública sejam restabelecidos o mais rapidamente possível.

Existem muitas configurações de órgãos oficiais, grupos voluntários e organizações privadas
envolvidos, de alguma forma, com a saúde púbica. A maioria das comunidades se beneficiam com
o interesse e participação de cidadãos na promoção de sua própria saúde através da educação e
mudanças de comportamento. Até mesmo programas regulatórios tradicionais se beneficiam com a
colaboração voluntária de associações que representam aqueles que são regulados. O foco básico
deste documento é naqueles órgãos criados pelos governos aos quais é atribuída a
responsabilidade pela saúde das pessoas em sua jurisdição e, principalmente, nos enfermeiros
empregados diretamente ou contratualmente por esses órgãos.

A prática em saúde pública é caracterizada mais pela maneira como o mundo é visto do que
por qualquer atividade específica. O pensamento de um trabalhador em saúde pública concentra-
se principalmente em populações e não em indivíduos. Por exemplo, um médico ou enfermeiro de
saúde pública aborda o planejamento de vacinações com a pergunta "Qual é a proporção da
população desta cidade (país ou bairro) que se encontra imunizada?" e identifica bairros ou
subgrupos com baixas taxas de imunização antes de começar a perguntar a crianças
individualmente "você já tomou suas vacinas?" Isso contrasta com a prática do médico clínico cujo
pensamento começa a partir de indivíduos que se apresentam para assistência.  Profissionais de
saúde pública têm uma profunda preocupação com que indivíduos recebam o cuidado básico de
saúde e o atendimento de emergência de que necessitam. No entanto, seu principal foco de
atenção concentra-se na construção de sistemas nos quais as pessoas possam ser saudáveis: de água
potável, disposição segura de resíduos de todos os tipos, fornecimento de alimento seguro e
nutritivo, ambientes de trabalho seguros e educação para a saúde como parte da educação básica.
Independentemente da organização dos serviços relacionados à saúde em um determinado país e
da formação recebida por médicos, enfermeiros e outros, as linhas que separam a saúde pública e
o atendimento individual tornam-se não nítidas em nível local.
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Ao descrever a forma como a saúde pública pode se distinguir de outras partes do sistema de
saúde como um todo, a figura de uma pirâmide é freqüentemente utilizada como ilustração (Vide
Figura 1). A pirâmide central inclui:

•  Prevenção primária ou ações adotadas para prevenir a ocorrência de doenças;

•  Prevenção secundária ou ações adotadas para detectar doenças precocemente e oferecer a
cura definitiva; e

•  Prevenção terciária, aquelas ações adotadas para tratar doenças em curso e restringir seus
efeitos sobre os indivíduos.

Enquanto todos esses serviços são importantes para os indivíduos que os recebem, aqueles
mais próximos à base da pirâmide têm um impacto maior em um maior número de pessoas ao
longo de um período mais extenso do que os serviços no níveis secundário e terciário. A camada
denominada “serviços clínicos de prevenção” está localizada entre a prevenção primária e a
secundária ou sobrepondo-se à linha entre as duas. Esse nível de serviços engloba as ações
destinadas à prevenção total da doença (ex.: vacinações) ou a assegurar sua detecção precoce (ex.:
exame de pressão ou teste de visão). Elas podem ser organizadas como serviços centrados na
população, tais como os dias nacionais de vacinação ou incorporadas à assistência médica primária
individual.

A figura à esquerda representa uma pirâmide de serviços alternativos de atenção à saúde.  Isso
inclui:

•  Atenção primária, equivalente à parte básica da prevenção secundária;

•  Atenção secundária, incluindo as partes mais complexas da prevenção secundária; e

•  Atenção terciária, a atenção complexa àqueles em condições crônicas ou que exigem
intervenções complexas e de alta tecnologia.

FIGURA 1. TRIÂNGULOS DE PREVENÇÃO

Triângulos de Prevenção

Prevenção Orientada à População

Serviços Preventivos Clínicos

 Assistência Médica Primária

Assistência Médica Secundária

Assistência Médica Terciária Investimento
Relativo

Prevenção
Terciária

Prevenção
Secundária

Prevenção
Prim ária 2% de  $$
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A pirâmide à direita ilustra o investimento inverso realizado globalmente, com muito mais
recursos dirigidos às intervenções necessárias depois que a doença já ocorreu do que em
programas que poderiam prevenir a doença totalmente. Enquanto a informação sobre despesas
atualmente disponível torna difícil a especificação do nível de gastos, a estimativa demonstrada
(baseada em estudos realizados nos Estados Unidos) é ilustrativa. Um modelo piramidal
comparável foi utilizado para descrever o sistema de saúde na Guianaiv. Na sua base, encontram-se
os postos de saúde, e logo acima os centros de saúde seguidos, na movimentação para cima, pelos
hospitais distritais e hospitais regionais, chegando aos hospitais de referência nacional.

Outro modelo, cujo uso tornou-se comum ao pensar-se sobre saúde pública atualmente, é o
de determinantes de saúdev (Figure 2). Este modelo, que é bastante complexo, identifica o papel
que o ambiente físico e social assim como os padrões de comportamento individual exercem no
desenvolvimento da doença e no alcance da sensação de bem-estar. Esse modelo é comum entre
aqueles que trabalham em saúde pública, pois torna bastante claras as limitações de um modelo
estritamente causal baseado na relação agente/doença. Ele também identifica os muitos pontos
potenciais de intervenção para a ação da saúde pública. É um modelo consistente com os conceitos
utilizados em documentos tais como aquele originado a partir de uma oficina de trabalho da OPAS
sobre povos indígenas e saúdevi e ainda está sendo utilizado. É, por exemplo, consistente com a
identificação de quatro práticas sociais que expressam os esforços da sociedade a favor da saúde da
população:

•  Desenvolvimento e fortalecimento de uma cultura, da vida e da saúde pública;

•  Construção de ambientes saudáveis e o "controle" de riscos e danos à saúde coletiva;

•  Construção da cidadania e capacidade de participação; e

•  Atenção às necessidades e demandas por serviços de saúde.

FIGURA 2. MODELO DE DETERMINANTES DE SAÚDE



7

3. FUNÇÕES-CHAVE E FUNÇÕES ESSENCIAIS EM SAÚDE PÚBLICA

Para que os programas sejam bem construídos e apropriados, é essencial ir além do
estabelecimento geral da importância da saúde da população para uma lista específica de funções
ou serviços. A frase 'funções-chave da saúde pública' entrou para o vocabulário através do relatório
de um projeto do Instituto de Medicina dos Estados Unidos relacionado ao futuro da saúde
pública.iv As funções-chave da saúde pública foram definidas como avaliação, desenvolvimento de
políticas e garantia. Esses termos tornaram-se comuns em escolas e órgãos de saúde pública, mas
mostraram-se estar em um nível tão alto de abstração que definições mais detalhadas provaram-se
necessárias.

A Organização Mundial da Saúde utilizou uma técnica de pesquisa Delphivii para identificar
as funções essenciais: isto é, aquelas que previnem epidemias e a disseminação de doenças,
protegem a população contra perigos ambientais, evitam danos, estimulam comportamentos
saudáveis e agem em situações de desastre. As categorias principais das funções essenciais em
saúde pública que foram consideradas como necessárias para atender este padrão são:

•  Monitoramento da situação de saúde (morbidade e mortalidade, determinantes de saúde,
eficácia das funções de saúde pública);

•  Proteção ao meio ambiente (água potável, qualidade e segurança de alimentos,
escoamento de águas, sistema de esgotos e disposição de resíduos, controle de
substâncias perigosas);

•  Promoção de saúde (envolvimento da comunidade com a saúde, informação e educação
para a saúde e desenvolvimento de habilidades para a vida);

•  Prevenção, vigilância e controle de doenças transmissíveis (imunização, controle de surtos
de doenças, vigilância epidemiológica);

•  Legislação e regulamentação em saúde pública;

•  Saúde do trabalho;

•  Serviços públicos de saúde (saúde do escolar, serviços de emergência em situações de
desastre, serviços laboratoriais);

•  Gerenciamento em saúde pública (políticas de saúde, planejamento e gerenciamento,
utilização de evidência científica, pesquisa, cooperação internacional);

•  Atenção às populações vulneráveis e de risco (assistência à saúde materna, planejamento
familiar, assistência à criança).

Entre esses, não se chegou a um consenso a respeito da inclusão de serviços de assistência
individual. A conclusão da segunda fase do estudo Delphi foi a de que a atenção ao paciente
individual deveria ser considerada como uma função de saúde pública somente quando tal atenção
oferecer benefícios a uma população maior, embora o meio para se medir tais "efeitos estendidos"
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não tenha sido especificado. Esta questão é um dos contínuos debates em muitos encontros de
saúde pública.

A OPAS também tem apoiado esforços atualmente realizados no sentido de identificar as
funções essenciais como um sistema de comunicação comum dentro e através de diferentes países.
Isso é conhecido como a Iniciativa de Saúde Pública nas Américasviii e tem o objetivo de
inicialmente identificar e então medir a atuação das funções essenciais em saúde pública como a
base para o fortalecimento da liderança da autoridade da saúde em todos as instâncias do Estado. A
OPAS descreve as funções essenciais como as condições que permitem melhores práticas em
saúde pública. A abrangência específica do projeto inclui:

•  A promoção de um entendimento comum acerca da saúde pública e suas funções
essenciais nas Américas;

•  desenvolvimento de um sistema para a avaliação da atuação das funções essenciais em
saúde pública que sejam aplicáveis a todos os países no Hemisfério;

•  A avaliação da prática em saúde pública em todos os países, verificando-se até que nível
as funções essenciais estão sendo realizadas;

•  Desenvolvimento de um plano de ação hemisférico a fim de fortalecer a infra-estrutura de
saúde pública e aprimorar a prática em saúde pública; e

•  A publicação do "A Situação da Saúde Pública nas Américas" no primeiro semestre de
2002.

A versão mais recente das funções essenciais está apresentada na Figura 3. Este enunciado
difere-se ligeiramente daquele comumente utilizado nos Estados Unidos, A Saúde Pública nos
Estados Unidos, que se encontra no Apêndice 2.

FIGURA 3. AS FUNÇÕES ESSENCIAIS EM SAÚDE PÚBLICA DA OPAS

Funções Essenciais em Saúde Pública

EPHF 1 Monitoramento, Avaliação e Análise das Condições de Saúde

EPHF 2 Vigilância em Saúde Pública, Pesquisa, e Controle de Riscos e Ameaças à Saúde Pública

EPHF 3 Promoção à Saúde

EPHF 4 Participação Social na Saúde

EPHF 5 Desenvolvimento de Políticas e Capacidade Institucional para o Planejamento e
Gerenciamento em Saúde Pública

EPHF 6 Fortalecimento da Capacidade Institucional para a Regulamentação e Aplicação em Saúde
Pública

EPHF 7 Avaliação e Promoção do Acesso Eqüitativo aos Serviços de Saúde Necessários

EPHF 8 Desenvolvimento de Recursos Humanos e Formação em Saúde Pública

EPHF 9 Garantia de Qualidade em Serviços de Saúde Individuais e Voltados para a População
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EPHF 10 Pesquisa em Saúde Pública

EPHF 11 A Redução de emergências e desastres na saúde incluindo a prevenção, mitigação, preparação,
reação e reabilitação

Qualquer um desses itens pode ser expandido com maiores especificações. Por exemplo, uma
descrição mais completa da Função Essencial 1, Monitoramento, Avaliação e Análise das
Condições de Saúde, na verdade, engloba:

•  Avaliação atualizada da situação e tendências de saúde do país e seus determinantes;

•  Identificação das necessidades de saúde da população, incluindo-se a avaliação de riscos
e demandas por serviços de saúde;

•  Gerenciamento de estatísticas vitais e a situação específica de grupos de interesse
especial;

•  Geração de informação útil para avaliar a atuação dos serviços de saúde;

•  Identificação de recursos externos ao setor para apoiar a promoção de saúde;

•  Desenvolvimento de tecnologia, experiência e metodologia para o gerenciamento,
interpretação e comunicação de informação àqueles responsáveis pela saúde pública; e

•  Criação e desenvolvimento de órgãos para avaliar a qualidade dos dados coletados e
analisá-los corretamente.

Ao mesmo tempo em que as funções essenciais não são por si só programas de saúde pública,
elas representam a base sobre a qual os programas podem ser construídos ou aprimorados. Uma
discussão completa da forma como os países membros da OPAS entendem essas funções essenciais
pode ser encontrada na resolução que acompanha a sua adoção e que se encontra disponível na
website da OPAS.

O trabalho progrediu ao ponto de desenvolver um instrumento para a avaliação dessas
funções no âmbito do país. Estudos pilotos têm sido realizados na Bolívia, Colômbia e Jamaica os
quais envolvem profissionais de diferentes níveis do sistema de saúde, acadêmicos e representantes
das associações profissionais de saúde pública. Informações acerca dos instrumentos atuais
encontram-se disponíveis na website da OPAS e incluem o padrão para cada um dos componentes
das funções essenciais. O planejamento para a melhoria da saúde pública pode ser iniciado assim
que cada país tenha concluído sua auto-avaliação utilizando o instrumento comum.
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4. A EXPERIÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS

O pensamento atual acerca da saúde pública nos Estados Unidos baseia-se fortemente no
relatório de 1988 anteriormente mencionado, o qual foi emitido pelo Instituto de Medicina (IOM).ix

Ao descrever a responsabilidade da saúde pública em criar condições através das quais as pessoas
podem ser saudáveis, o IOM afirmou que era necessária a presença governamental em todos os
níveis através de uma política de vigência nacional, organização em nível estadual e serviços
gerenciados e dirigidos em nível local. As três funções-chave têm sido amplamente utilizadas nos
círculos de saúde pública como uma descrição estenográfica desta:

•  A avaliação engloba todas as atividades através das quais informações são obtidas e
interpretadas a fim de compreender a saúde da comunidade de interesse. Isso deve incluir
não somente as condições de saúde de indivíduos, mas também as ameaças potenciais à
saúde provenientes do meio ambiente e os recursos potenciais disponíveis para reagir a
essas preocupações em relação à saúde.

•  desenvolvimento de políticas é o processo através do qual as autoridades determinam,
formal ou informalmente, o investimento de recursos (incluindo pessoal e tempo) ao
reagirem às informações geradas através da função de avaliação. Inclui a decisão de
aprovar (ou não aprovar) leis voltadas à saúde pública, a decisão de criar e financiar (ou
não financiar) programas em saúde pública, assim como chamar a atenção da população
para questões importantes relacionadas à saúde pública.

•  A garantia engloba as muitas atividades empreendidas para se assegurar de que as
políticas se transformem em ação. Em alguns casos, isso pode significar uma vigilância
dos órgãos de saúde pública sobre os programas realizados pelo setor privado ou
iniciativas voluntárias; em outras comunidades ou áreas de programas, ela implica no
fornecimento de algum serviço ou atividade pela equipe do órgão.

Ao mesmo tempo em que essa trilogia de termos tem sido muito útil no âmbito da
comunidade de saúde pública, ela se mostrou abstrata ao ponto de necessitar de maiores
explicações para ser útil em contextos práticos de saúde pública. Os Centros de Controle e
Prevenção de Doenças (CDC)x e organizações de autoridades de saúde locaisxi produziram listas
mais detalhadas daquilo que a saúde pública realizou no início da década de 90, mas a falta de um
vocabulário comum trouxe confusão a muitos. Por essa razão, um grupo representando os líderes
dos órgãos de saúde pública em nível federal e importantes associações nacionais desenvolveram o
documento anteriormente mencionado: Saúde Pública nos Estados Unidos (PHA)xii. Esse
documento inclui um enunciado de visão geral "pessoas saudáveis em comunidades saudáveis", a
afirmação de uma missão (promover a saúde física e mental e prevenir, doenças, danos e
incapacidades) e seis enunciados acerca das responsabilidades da saúde pública que são
consistentes com o trabalho da OMS descrito acima:

•  Prevenir epidemias e a disseminação de doenças;

•  Proteger contra ameaças à saúde provenientes do meio ambiente;

•  Prevenir danos;
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•  Promover o comportamento saudável;

•  Reagir em situações de desastre e auxiliar comunidades em recuperação;

•  Assegurar a acessibilidade a serviços de saúde de qualidade.

O enunciado oferece ainda outros esclarecimentos de que essas responsabilidades são
cumpridas através da provisão de serviços essenciais de saúde pública, os quais configuram as
ações genéricas da saúde pública. Assim como as funções essenciais são descritas como as
condições que permitem que os programas de saúde funcionem bem, entende-se que os serviços
essenciais são combinados de vários modos durante o gerenciamento e oferecimento de qualquer
programa, tal como o de proteção da água potável ou controle de tuberculose. A fim de ilustrar a
maneira com a qual os serviços essenciais identificados melhor explicam as funções-chave e são
gerenciados em conjunto como parte do sistema público de saúde, eles são, às vezes,
representados na forma de uma roda (Vide Figura 4).

FIGURA 4.  RODA DA SAÚDE PÚBLICA

Este marco referencial com o objetivo de refletir sobre a saúde pública tem influenciado um
número de esforços subseqüentes nos Estados Unidos, incluindo o atual desenvolvimento de
padrões de conduta para os sistemas de saúde públicaxiii e os objetivos de infra-estrutura da saúde
pública incluídos no Healthy People 2010 (HP2010)xiv. Pessoas Saudáveis é o enunciado dos
Estados Unidos acerca das metas nacionais de saúde, atualmente em sua terceira versão com
duração de uma década.  No caso dos objetivos do HP2010, a infra-estrutura de saúde pública é
definida como os dados, força de trabalho e sistemas necessários para oferecer os serviços
essenciais em saúde pública conforme a descrição do PHA.  Além disso, estudos sobre a força de
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trabalho em saúde e sobre os custos dos serviços em saúde pública têm sido realizados utilizando-
se este referencial teórico.

Os Centros Americanos de Controle e Prevenção de Doenças do Departamento de Programas
para a Prática de Saúde Pública iniciou um esforço colaborativo com as principais associações de
saúde pública dos Estados Unidos a fim de desenvolver instrumentos para avaliar a conduta dos
órgãos de saúde pública com base nos serviços essenciais identificados no PHA. Esse programa de
padrões de conduta da saúde pública nacional tem como missão aprimorar a prática da saúde
pública por meio da liderança em pesquisa, desenvolvimento e implementação de padrões de
conduta cientificamente embasados e das metas de melhoria da qualidade e procedimentos,
aumentando, assim, a responsabilidade e a base científica para a prática em saúde pública. Versões
iniciais dos instrumentos encontram-se disponíveis aos órgãos de saúde pública em todos os
Estados Unidos através da rede mundial de computadoresxv, e as comunidades são estimuladas a
testarem sua aplicabilidade. A Associação Nacional das autoridades distritais e municipais de saúde
preparou uma ferramenta, o MAPP [ref.], a fim de facilitar a utilização dos padrões em nível local.
A versão inicial da ferramenta era genérica a todas as práticas em saúde pública; esforços atuais
incluem a especificação de padrões de conduta em preparação para emergências e reações ao bio-
terrorismo como um exemplo de padrões de conduta específicos para determinados programas.
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5. A ENFERMAGEM E SERVIÇOS ESSENCIAIS

Os enfermeiros de saúde pública faziam parte de uma equipe de saúde pública no início do
século XX. Lillian Wald recebeu o crédito por ter cunhado o termo “enfermeiro de saúde pública”,
como uma descrição dos enfermeiros que trabalhavam para promover e prevenir doenças em uma
população urbana pobre, formada por imigrantes na cidade de Nova Iorque. Depois de um curto
período de tempo, as publicações que identificavam o pessoal necessário para um órgão de saúde
pública passaram a incluir os enfermeiros como colaboradores essenciais. Por exemplo, em 1922 o
Comitê de Práticas em Saúde Pública das Secretarias Municipais de Saúde indicava o número de
funcionários necessários para formar o quadro de uma secretaria municipal de saúde que servia
uma população de 100.000 habitantes.xvi Na chefia de cada secretaria, haveria uma Secretário da
Saúde apoiado por um escriturário e duas estenógrafas. A presença de enfermeiros era proeminente
e recomendavam-se 30 profissionais para realizar as funções preventivas de saúde pública. Sugeria-
se também a presença de enfermeiros adicionais especificamente para contextos clínicos, com a
proporção de um enfermeiro para cada 2000 a 2500 pessoas da população atendida. Enquanto um
número muito reduzido de secretarias conseguiu se aproximar da condição de ter uma equipe
adequada, a visão demonstra a direção para a qual a saúde pública apontava.

Nas Américas, a proporção de enfermeiros de saúde pública em relação às populações não é
conhecida. No entanto, a proporção de enfermeiros varia amplamente, indo de 1.7 por cada
10.000 habitantes em Honduras a 98 por cada 10.000 habitantes no Canadaxvii, portanto é razoável
pressupor que a proporção de enfermeiros de saúde pública varia de forma igualmente ampla.  Os
enfermeiros nos países membros da OPAS têm estado em ativa comunicação e cooperação em
relação aos seus papéis na saúde pública há muitos anos. Ao mesmo tempo em que isso antecipa
alguns dos trabalhos atuais relacionados às funções essenciais, esse esforço é, contudo, consistente
com eles. Por exemplo, o trabalho de enfermeiros de saúde pública atuando na área rural no Chile
inclui um enfoque na prática de equipe, diagnóstico da situação de saúde total na comunidade,
atenção especial à promoção de saúde, vigilância epidemiológica sobre as doenças notificáveis,
educação na comunidade e coordenação com instituições locais.xviii A partir de uma reunião em
1998, a principal autoridade em enfermagem de Dominica relatou sobre discussões relacionadas à
enfermagem em saúde pública em comunidades saudáveisxix. As metas desse esforço com vistas a
fortalecer comunidades exigem um modelo de promoção à saúde em parceria que seja
fundamentado nas funções da saúde pública de avaliação, desenvolvimento de políticas e garantia.
Enfermeiros brasileiros têm desenvolvido uma classificação internacional das práticas de
enfermagem em saúde pública a qual vincula tais práticas a uma gama de pensamentos atuais
relacionados à prática em enfermagem e saúde da comunidade.xx

Em um trabalho que a Escola de Enfermagem da Universidade de Colúmbia tem realizado
com o propósito de enumerar a força de trabalho nos estados Unidos, os aproximadamente 65.000
enfermeiros identificados até o momento surgem como o maior grupo de profissionais trabalhando
em órgãos de saúde pública. Eles encontram-se empregados em todas as jurisdições incluídas no
estudo, embora suas atividades não estejam identificadas. Muitos deles são generalistas, isto é, eles
têm pelo menos uma parte de toda a gama de conhecimentos relacionados à saúde e doenças
humanas e aos serviços de saúde pública, desde a epidemiologia até a avaliação. Especialmente em
comunidades pequenas ou bairros, o enfermeiro de saúde pública pode ser o único componente
visível do sistema de saúde pública. Esse enfermeiro é capaz de gerenciar muitos serviços de saúde
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pública de rotina e oferecer assistência de primeira linha durante um desastre natural ou em caso
de surtos de doenças. Tais indivíduos são limitados pela impossibilidade de se envolverem
profundamente com problemas específicos, dada a gama de preocupações com as quais têm que
lidar durante uma certa semana ou mês. Por exemplo, o enfermeiro pode, no período de alguns
dias, movimentar-se do trabalho de imunização de idosos para a educação pré-natal, daí para
terapia de tuberculose diretamente observada, então para o aconselhamento e testes de HIV e
finalmente à interpretação dos registros vitais estaduais mensais/resumo de doenças notificáveis.

A organização tradicional dos enfermeiros em uma unidade separada de enfermagem em
saúde pública está se perdendo, uma vez que os órgãos com interesse em resultados programáticos
se concentram em áreas específicas, como saúde materna ou vacinações. Os cargos de
enfermagem de saúde pública estão sendo cortados dos orçamentos, embora pesquisas
demonstrem que esses enfermeiros são eficazes no trabalho com mães adolescentes, idosos e
outros, já que a contribuição da enfermagem generalista no âmbito de áreas programáticas não é
bem entendida ou informada aos gerentes de programas. Isso pode ser devido ao fato de que os
indicadores atualmente identificados para a avaliação da conduta em saúde pública não são
sensíveis à contribuição da enfermagem. Os enfermeiros de saúde pública também consideram que
o cuidado individual pode não ser uma função essencial em saúde pública, pois a maior parte do
trabalho de enfermagem em saúde pública, mesmo quando centrado na população, envolve o
contato com indivíduos.

Uma variedade de enunciados têm sido emitidos pelas organizações de enfermagem nos
Estados Unidos para descrever a enfermagem em saúde públicaxxi. Eles são geralmente o produto
do trabalho de cooperação entre as principais associações nacionais que representam os
enfermeiros de saúde pública, incluindo a Associação Americana de Enfermeiros, A Associação
Americana de Saúde Pública, a Associação dos Educadores em Enfermagem de Saúde Comunitária
e a Associação dos Diretores Estaduais e Territoriais de Enfermagem (ASTDN).  O mais recente é a
Abrangência e Padrões da Prática da Enfermagem em Saúde Públicaxxii, que descreve a prática de
promover e proteger a saúde de populações utilizando o conhecimento da enfermagem, das
ciências sociais e da saúde pública. O Apêndice 5 representa o gráfico que a ASTDN elaborou para
ilustrar a inter-relação das práticas básicas da enfermagem com o modelo emergente da prática em
saúde pública. Ele tem se mostrado eficiente em auxiliar as equipes de enfermeiros em saúde
pública a entender como suas práticas se encaixam no contexto maior da saúde pública.

Nos Estados Unidos, assim como em outros lugares, muitos profissionais de enfermagem não
apresentam todas as competências necessárias para organizar, gerenciar e  oferecer os serviços
essenciais de saúde pública. Tem havido o acesso limitado à educação continuada ou ao
bacharelado e programas de mestrado que possam ser concluídos juntamente com os
compromissos de trabalho ou familiares. Um dos projetosxxiii dos Estados Unidos tem se proposto a
definir as necessidades educacionais dos enfermeiros de saúde pública atualmente empregados e
elaborar mecanismos através dos quais esse conteúdo possa efetivamente ser transmitido a essa
força de trabalho em enfermagem que se encontra amplamente espalhada.

A elaboração de um currículo para enfermeiros de saúde pública atualmente empregadosxxiv

identificou como metas que o enfermeiro deveria ser capaz de:

•  Articular as semelhanças e diferenças entre a prática de enfermagem individual e aquela
centralizada na população;
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•  Descrever a história e as perspectivas atuais da prática de enfermagem em saúde pública;

•  Demonstrar habilidades na aplicação dos principais conhecimentos de enfermagem na
prática da saúde pública (funções-chave e os serviços essenciais de saúde pública) em
uma comunidade;

•  Aplicar os princípios e habilidades relacionados à saúde da população na sua prática no
órgão de saúde pública;

•  Utilizar a informação atual e a tecnologia de comunicação em toda a prática de saúde
pública; e

•  Comunicar os benefícios da saúde pública e da prática da enfermagem em saúde pública
a outros.

O currículo proposto inclui a epidemiologia, habilidades no sentido de impactar mudanças
organizacionais, medir as condições de saúde e mudanças organizacionais, como as pessoas se
vinculam às organizações, saúde ambiental, políticas, negociação/colaboração/comunicação/apoio,
análise/estatística de dados, economia em saúde, equipes interdisciplinares, avaliação de
programas, formação de alianças, princípios baseados na população/intervenções, políticas de
saúde, como construir apesar das diferenças/diversidade e abordagem de aprimoramento de
qualidade.

Muitos desses são conceitos comuns a todas as profissões da saúde pública e poderiam ser
oferecidos em contextos interdisciplinares se os alunos estiverem preparados para trabalhar de
maneira colaborativa e respeitar tanto as diferenças como as semelhanças. No entanto, os modelos
interdisciplinares para o oferecimento de serviços essenciais de saúde pública são pobremente
elaborados, sem um entendimento claro da divisão de trabalho em potencial. Além disso, quando
estes são oferecidos, eles freqüentemente não se operam de maneira eficiente devido à tensão
interdisciplinar. Os líderes em cinco disciplinas de saúde pública nos Estados Unidos têm
concordado a respeito de um currículo principal que deveria ser disponibilizado a todos os
administradores em saúde pública, profissionais ligados à saúde ambiental, educadores de saúde,
enfermeiros e médicos. O currículo inclui muitos dos tópicos identificados no currículo de
enfermagem descrito acima:

•  Valores da saúde pública e aculturação--um entendimento básico da saúde pública, sua
história, seus heróis, seus valores, e seus métodos;

•  Epidemiologia/qualidade/garantia/economia--epidemiologia, ciência avaliativa e conceitos
analíticos e sua aplicação em saúde pública;

•  Informática--utilizando a tecnologia para comunicar a informação de forma eficiente;

•  Comunicação--princípios da comunicação eficaz e a importância da educação em
comunicação, marketing e cooperação multidisciplinar necessários na prática da saúde
pública;

•  Competência cultural--a importância essencial da competência na prática da saúde
pública ao lidar com comunidades heterogêneas;
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•  A formação de equipes/eficácia organizacional--trabalho em equipe, os princípios
associados às organizações afetivas e o valor que estas representam na prática da saúde
pública;

•  Pensamento e planejamento estratégico/visão--as ferramentas e valor do pensamento
estratégico e visão para a prática da saúde pública;

•  Advocacia/política/desenvolvimento de políticas--como as políticas de saúde pública são
desenvolvidas e modificadas, incluindo o entendimento de quem elabora as políticas,
como elas são feitas, em que são baseadas, como são implementadas; e

•  Formação de alianças externas/mobilização--habilidades necessárias para desenvolver e
sustentar os relações comunitárias necessárias.xxv

Se esses conteúdos fossem, de fato, ensinados a todos os trabalhadores em saúde pública
ocupando posições-chave, o fornecimento de serviços essenciais em saúde pública e a qualidade
das funções essenciais da saúde pública seriam dramaticamente aprimorados.
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6. CONCLUSÕES E DIRECIONAMENTOS PARA O FUTURO

A gama de experiências relativas à participação da enfermagem na saúde púbica dos países
das Américas é realmente bastante ampla. Como os participantes da conferência ilustraram, os
enfermeiros estão envolvidos em todas as funções essenciais descritas pela OPAS e estes o fazem
sob diferentes denominações e em vários níveis em cada país. No Brasil, este trabalho tem se
concentrado nos grupos necessitados, incluindo escolares e portadores de deficiência e
hipertensão. Em Porto Rico, Belize e Dominica, encontra-se mais geograficamente focalizado nos
lugares onde os enfermeiros são os principais fornecedores da atenção primária através de centros
de saúde administrados pelo governo. Em Cuba, dada a presença de médicos em uma extensa rede
de clínicas, seu enfoque vai além desses centros e atinge a promoção da saúde comunitária em
locais de trabalho e bairros.

O enfoque potencial dos esforços voltados para a expansão do envolvimento da enfermagem
varia de uma país para o outro, já que a cultura, história e políticas relacionadas à organização da
assistência à saúde emergem a partir de diferentes bases em cada país. No Canadá, ele envolve um
processo formal de avaliação  em comunidades "nativas" que vão além da necessidade de
fornecimento direto do cuidado. Poucos exemplos desse nível de envolvimento no
desenvolvimento de políticas, além da supervisão e avaliação dos serviços fornecidos, foram
identificados.

Os enfermeiros que estudaram esta questão mais detalhadamente identificaram como suas
metas que todos os enfermeiros atuando em saúde pública nas Américas deverão ser competentes
em relação às funções essenciais da saúde pública de acordo com a aplicação das autoridades de
saúde nacionais, regionais ou locais e contribuirão eficientemente para o alcance desses objetivos
em saúde. Esses enfermeiros de saúde pública deveriam ser apoiados por seus colegas de
enfermagem, entre os quais, todos deveriam ter pelo menos uma orientação básica em saúde
pública.  Para que isso aconteça, os enfermeiros de saúde pública exercendo papéis de liderança
(aqueles que trabalham para ministérios da saúde em nível nacional, regional/provincial ou
municipal/distrital como administradores, gerentes, ou consultores técnicos) em países membros da
OPAS terão competência para articular as contribuições da enfermagem às funções essenciais da
saúde pública e para contribuir ativamente com as suas equipes multidisciplinares. Será, portanto,
necessário para todos os educadores em saúde pública (docentes de qualquer programa pós-
secundário em enfermagem) ter competência para ensinar as funções essenciais e sobre os papéis
da enfermagem para atingir os objetivos da saúde pública.

Enfermeiros da Dominica lideraram o processo de reuniões consultivas municipais para
desenvolver um plano de saúde com a duração de cinco anos. Esse processo fortaleceu o papel da
educação em saúde nas tarefas de enfermeiros de atenção primária e de coordenação com os
grupos comunitários para a implementação desses planos, principalmente na promoção de um
plano mais efetivo para elevar os níveis de vacinação. Em Belize, os enfermeiros já realizaram
avaliações comunitárias contínuas a partir de sua posição como líderes de programas de saúde
rurais. Recentemente, eles desenvolveram esforços direcionados à educação  e promoção à saúde
através da seleção e supervisão de técnicos em enfermagem comunitários entre os residentes de
vilarejos. A maior responsabilidade de supervisão de enfermeiros cria uma necessidade de níveis
de habilidade mais elevados, estimulando o desenvolvimento de um programa de enfermagem em
nível de bacharelado no país. Na Colômbia, onde a formação em nível de bacharelado tem sido a
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norma há vários anos, os enfermeiros têm despendido esforços com vistas a reduzir a violência e a
lidar com necessidades humanitárias entre as populações afetadas pelo conflito militar naquele
país.  Lá, os enfermeiros encontram-se em posições de liderança na elaboração de políticas em
universidades e no Ministério da Saúde. No México, embora 7% dos enfermeiros tenham se
especializado através da formação em saúde pública, eles entraram recentemente para a área de
pesquisa em saúde comunitária. Dessa maneira, estão auxiliando na reorganização dos programas
governamentais em saúde pública, principalmente com a inclusão do programa de saúde rural
através de uma ferramenta de avaliação da saúde comunitária baseada em pesquisa. Em Porto Rico,
os enfermeiros estão liderando programas bem sucedidos voltados à saúde da mulher e vacinações,
os quais cobrem toda a extensão da ilha. Em Cuba, os enfermeiros estão presentes em todos as
equipes de saúde comunitária e oferecem cobertura a quase toda a população. A formação em
saúde pública e a integração das atividades curativas e de saúde pública estão avançando com a
predominância da formação em nível universitário e de pós-graduação entre os enfermeiros. No
Canadá e Estados Unidos, enfermeiros com formação em nível de Mestrado administram centros de
saúde e são comumente encontrados em áreas rurais remotas, entre populações indígenas e
migrantes e entre comunidades pobres em cidades do interior.

Em geral, os enfermeiros das Américas têm estado primordialmente envolvidos e são mais
eficientes nos aspectos da saúde pública que são desenvolvidos em contato direto com os clientes
e membros da comunidade. Assim, quer seja em serviços curativos em hospitais ou em instituições
públicas de saúde, eles estão acostumados a exercer e são amplamente aceitos em funções de
educação ao paciente, promoção a comportamentos de saúde saudáveis, trabalho com grupos
comunitários, formação de consenso entre tais grupos, e organização e liderança de atividades
preventivas de saúde. Em outras palavras, as funções dos enfermeiros em saúde pública estão
concentradas tanto na garantia (através do fornecimento direto de cuidado e preparação de
profissionais competentes) e avaliação (através da participação no monitoramento e diagnóstico).
As funções da enfermagem no desenvolvimento de políticas são menos desenvolvidas. De fato a
forte identificação, compreensão e confiança entre os enfermeiros e seus clientes compõem o
aspecto marcante da função da enfermagem nas sociedades por todo o mundo. Os enfermeiros
podem ter uma distância social menor de seus clientes se comparados com médicos ou outras
autoridades; sua habilidade de comunicação e suas competências culturais são, portanto,
geralmente bastante fortes.

Essas habilidades facilitam tanto o oferecimento de serviços individuais de saúde como as
funções de saúde pública orientadas para populações. Um enfermeiro pode se engajar tanto em
atividades individuais quanto nas de grupo. Tais funções têm sido notoriamente difíceis de separar
e especificar, o que torna as contribuições da enfermagem à saúde e assistência à saúde difíceis de
identificar. A natureza integrada das contribuições dos enfermeiros é mais difícil ainda de
especificar na área de serviços essenciais em saúde pública e nos leva de volta ao debate
relacionado à interface entre os ações individuais e aquelas orientadas à população na área de
saúde pública.

Um enfermeiro que identifica e trata, em um centro de saúde, uma criança apresentando
intoxicação por chumbo por causa de uma fábrica de baterias da vizinhança realiza uma função de
saúde pública? E um enfermeiro que promove a conscientização de médicos para identificar e
documentar a violência doméstica entre mulheres atendidas em hospital de emergência? De
acordo com o atual consenso, essas ações somente serão funções de saúde pública se elas
conduzirem a outras que afetem grupos de pacientes, modifiquem as políticas públicas, levem à
educação ou campanhas preventivas ou previnam dano a outros no futuro. No entanto, as ações de



ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA E AS FUNÇÕES ESSENCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA

19

enfermeiros envolvendo um paciente individual com o propósito de identificar a fonte de uma
contaminação ambiental ou os eventos subjacentes que conduzam à violência doméstica são
essenciais para que outras ações orientadas para grupos ocorram e sejam bem sucedidas. De fato, a
resposta é afirmativa para ambas a situações, pois ambas as atividades podem ter um impacto
direto nas vidas dos indivíduos assim como podem ser realizadas de acordo com um sistema
elaborado para melhorar a saúde geral da comunidade.

É evidente que a função do enfermeiro envolve um contínuo em que os serviços  individuais
proporcionam o contato necessário para a avaliação e construção da confiança que possibilitará
ações de saúde pública mais amplas. O pagamento dos serviços de saúde individuais e a formação
de enfermeiros para trabalhar no cuidado curativo da saúde podem obscurecer as funções da saúde
pública realizadas por enfermeiros em todos os níveis do sistema de saúde. O papel das escolas de
enfermagem, portanto, será essencial no sentido de trabalhar o cuidado curativo voltado a
indivíduos a fim de esclarecer, especificar e promover as funções essenciais da saúde pública, as
quais sempre estiveram embutidas nas funções da enfermagem.

As escolas de enfermagem exercem um papel especial na promoção da educação nos
aspectos mais quantitativos das funções essenciais da saúde pública. A educação em enfermagem
historicamente enfatizou o cuidado curativo ao preparar enfermeiros para trabalharem em
hospitais, mas os enfermeiros em todos os países das Américas são cada vez mais importantes na
atenção primária, saúde da comunidade e em outras função fora do hospital. Ao deslocar-se do
pensamento baseado no paciente individual para a população e ação baseada nas comunidades, as
habilidades de coletar, analisar e apresentar dados serão essenciais. São necessários cursos nas
escolas de enfermagem que desenvolvam essas habilidades quantitativas incluindo-se a
epidemiologia, economia, avaliação de comunidades e informática. Atualmente, no entanto, até
mesmo muitos dos docentes de enfermagem necessitam de treinamento nessas áreas. Maior
atenção será exigida para mudar essa situação nos anos futuros.

Os outros itens curriculares relacionados às funções essenciais da saúde pública não são
menos críticos, mas já estão presentes em maior ou menor grau nos currículos dos diferentes países
das Américas. A presença da comunicação, competência cultural e papéis interdisciplinares no
trabalho com grupos vulneráveis é geralmente forte. Em muitos países os enfermeiros são vistos
como os membros mais competentes nas equipes de saúde dessas áreas. Muitas dessas habilidades
são ensinadas durante a abordagem a pacientes individuais; no entanto, muitos enfermeiros já
estão envolvidos com o cuidado a grupos de pessoas que participam de grupos de apoio a pessoas
com doenças crônicas, em programas direcionados tais como vacinações e programas
comunitários. Habilidades tradicionais em áreas como a promoção de saúde para pacientes
individuais deveriam ser revistas para lidarem também, de maneira explícita, com a promoção de
saúde junto às das comunidades.

As habilidades relacionadas ao planejamento estratégico, desenvolvimento de políticas e
advocacia, assim como a formação de alianças estão presentes em alguns países, mas necessitam
de fortalecimento para que os papéis dos enfermeiros se modifiquem. Essas e as habilidades
quantitativas mencionadas acima são, com poucas exceções, quase ausentes dos currículos das
escolas de enfermagem. Reconhece-se que uma melhor especificação das funções essenciais da
enfermagem requer instrumentos de medida, uma versão dos quais foi recentemente produzida no
documento Instrumentos para a Avaliação da Atuação em Saúde Pública Essencial. Dado o papel
crítico das instituições educacionais na identificação e promoção da participação da enfermagem
na saúde pública, propomos que um esforço semelhante seja dedicado ao desenvolvimento de
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instrumentos para a avaliação da capacidade e ações das escolas de enfermagem na preparação de
estudantes para a saúde púbica. Tais ferramentas diagnósticas poderiam ser um potente catalisador
no auxílio aos estudantes para que eles identifiquem seus pontos fortes e lidem com seus pontos
fracos no sentido de tornarem mais explícitas tanto as funções de enfermagem para as quais estão
se formando quanto os serviços essenciais de saúde púbica que estão ensinando.  Deveria ser
organizado como um instrumento de auto-avaliação, de modo que as escolas possam realizar seus
próprios esforços de reforma.  As organizações inter-escolares exercerão um papel; o
fortalecimento do conteúdo de saúde pública nos exames de credenciamento do Caribe, por
exemplo, foi uma grande estímulo para a reforma curricular nos últimos anos. Tal instrumento
poderia também auxiliar os governos que apoiam a educação em enfermagem a investirem mais
diretamente nessas funções de saúde pública, as quais são necessárias como um resultado dos
esforços de reforma da assistência à saúde.

As apresentações durante a conferência demonstraram que em alguns países os enfermeiros
estão preparados para funções de gerenciamento e coordenação dos serviços de saúde, enquanto
em outros, a função curativa em centros de serviços clínicos de saúde é a principal função desses
profissionais. Algumas dessas diferenças se originam a partir das diferentes situações dos países nas
Américas. Em lugares onde o treinamento e a contratação de médicos são raros devido à população
pequena (ex.: Trinidad), populações dispersas (ex.: norte do Canadá) ou os níveis de financiamento
são baixos (e.x.: cidades do interior dos Estados Unidos), os enfermeiros têm sido tanto os
administradores como os provedores dos serviços de saúde. A velocidade relativa na preparação e
contratação de enfermeiros em comparação às dos médicos freqüentemente coloca os primeiros
nas linhas de frente dos esforços no sentido de aprimorar a igualdade na assistência à saúde.

No entanto, independentemente das grandes variações nas proporções médico-enfermeiro e
das funções médicas e de enfermagem no sistema de saúde de um país, a integração dos
enfermeiros e médicos nos sistemas de atenção à saúde continua sendo um problema nas
Américas. Em todo o hemisfério, a formação e prática de enfermeiros e médicos desenvolveram-se
com maior freqüência de forma separada e não através de uma combinação efetiva, o que resultou
na colaboração limitada e em uma sobreposição e confusão de funções. São necessários projetos
capazes de examinar os papéis de médicos e enfermeiros nas funções essenciais da saúde pública,
especialmente onde a colaboração interdisciplinar é considerada como efetiva. De maneira
semelhante, são também necessários estudos de casos mais estruturados e comparativos dos
programas em que enfermeiros realizam atividades de saúde pública nas Américas. Tais programas
existem em toda a região sob o patrocínio de instituições educacionais, serviços financiados pela
previdência social e administrações regionais de saúde. Suas funções de saúde pública são menos
aparentes do que as curativas; a participação das OPAS em estudos de caso utilizando instrumentos
de monitoramento das atividades em saúde pública serão a chave para aproximar-se das
experiências locais em benefício das regiões das Américas.

A OPAS pode contribuir muito com o fortalecimento das funções dos enfermeiros em saúde
pública. A organização pode facilitar e difundir o desenvolvimento do currículo na área da saúde
pública e com o compartilhamento de elementos curriculares nos diferentes países e programas de
formação. Pode incentivar a pesquisa relacionada à atividade de enfermeiros em vários contextos
como um estímulo para aquela reforma curricular. Como um ponto de partida, a OPAS deve
considerar a possibilidade de aprender mais sobre a composição específica e distribuição da força
de trabalho em saúde pública. A liderança da OPAS pode também ser benéfica se aplicada ao
desenvolvimento, modificação e aplicação de instrumentos ao estudos de monitoramento descritos
acima. A pesquisa freqüentemente não afeta a prática diretamente; a liderança da organização pode
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auxiliar a concentrar a pesquisa em questões relevantes, difundir os resultados e estimular o
monitoramento e o desenvolvimento educacional necessários para conduzir a pesquisa à prática.
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ANEXO I

AGENDA DO ENCONTRO

A ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA E AS FUNÇÕES ESSENCIAIS
DA SAÚDE PÚBLICA

UM ENCONTRO DE CONVIDADOS
PATROCINADO PELA

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE
E

ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERISDADE DE COLUMBIA

13  a 14 de julho de 2000 - Cidade de Nova Iorque

Quinta-feira, 13 de julho de 2000

0.375 Abertura

Apresentação Geral da Conferência

Richard Garfield, DrPH, RN

Sandra Land, pH

09:15 Apresentação dos Participantes Todos

10:00 A Iniciativa da OPAS relacionada às
Funções Essenciais da Saúde Pública

José Luis Zeballos

10:30 Funções Essenciais e a Enfermagem Kristine Gebbie, DrPH, RN

11:15 Discussão em Grupo: Clareza de
Conceitos

Todos

12:45 Resumo da Discussão Dr. Richard Garfield and Dra.
Kristine Gebbie

13:00 Almoço e visita à Faculdade de Medicina

15:00 Cumprimentos da Escola de Enfermagem Mary Mundinger, DrPH, RN,
Diretora

15:15 Discussões: Quais são as principais
questões relacionadas à enfermagem nas
funções essenciais?

Todos

17:00 Relatórios das Discussões Todos

18:00 Encerramento das atividades do dia
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Sexta-feira, 14 de julho de 2000

0.375 Revisão dos Objetivos e Progresso do
Encontro

Dra. Sandra Land

09:15 Visão Geral dos Estudos de Caso Todos

11:15 Discussão: Aplicação das Funções
Essenciais aos Estudos de Caso

Todos

13:00 Almoço

14:30 Discussão: O que deveria ser incluído no
relatório

Todos

16:00 Estudos de Caso: Expansões e
Modificações

Todos

17:00 Instruções para seguimento Dr. Richard Garfield

17:30 Encerramento das Atividades do Dia

Sábado, 15 de julho de 2000

09:00 Continuação do Trabalho sobre os
Estudos de Caso

Todos

12:00 Encerramento
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ANEXO II

ENCONTRO - LISTA DE PARTICIPANTES

Bood Allen, Malva
(Belize)

PO Box 273
Belize City, Belize

501-2-77176/77170
501-2-72234/77255 Fax

mboodallen@yahoo.com

Capistran-Ocampo, Berta
(México)

Fresno 77 Teopanzolco
Cuernavaca Morelos
Mexico

01-73-151517 Res.
01-73-293090 Com.

bcapistr@insp3.insp.mx

Carpio, Barbara (Canadá) Faculty of Health Sciences McMaster
University
1200 Main St W RM 3N25B
Hamilton Ontario Canada L7L4B2

905525-9140 x-22607
905-521-8834 Fax

carpio@fhs.csu.McMaster.CA

Feliu, Belkis (Cuba) Dirección Nacional de Enfermería
Ministerio de Salud Pública
Calle 23 \ L y M, Vedado 10400
Ciudad Habana, Cuba

537-553401 direnf@infomed.sld.cu

Frioux, Toni Oklahoma Department of Health
1000 NE 10th Street
Oklahoma City, OK  73117-1299

405-271-5183
405-271-1897 Fax

tonif@health.state.ok.us

Garfield, Dr. Richard Columbia University
School of Nursing
630 West 168 Street GB 6
New York, NY  10032

212-305-3248
212-305-6937 Fax

rmg3@columbia.edu

Gebbie, Dra. Kristine Columbia University
School of Nursing
630 West 168 Street GB 6
New York, NY  10032

212-302-1794
212-305-0722 Fax

kmg24@columbia.edu

Jacob, Jean  (Dominica) Ministry of Health
Government Headquarters
Roseau, Dominica

767-448-7559
767-448-6086 Fax

minhealth@cwdom.dm

Kelley, Gail 310 Clascock ST
Raleigh, NC  27604

919-733-2040
919-733-1800 Fax

gail.kelley@ncmail.net

Land, Dra. Sandra
OPAS

PAHO
525 23 ST NW
Washington D.C.  20037

202-974-3214
202-974-3641 Fax

landsand@paho.org

Otero-Medina, Nitza
(Porto Rico)

Departamento de Salud
División Madres, Niños, y Adolescentes
PO Box 70184
San Juan, Puerto Rico 00936

787-274-5682 nimedina@salud.gov.pr

Pimentel, Gisela
(Peru)

PAHO
Los Cedros 269 San Isidro
Lima Perú

51-421-3030 gpimente@per.ops.oms.org

Velez Arango, Alba Lucia
(Colômbia)

Carrera 24 A No. 56-68
OF Carrera 25 + 48-57
Manizales Colombia

57-68-811615
57-68-813494 Telefax

albalu@col2.telecom.com.co

Zeballos, José Luis
OPAS

PAHO
525 23 ST NW
Washington D.C.  20037

202-974-3215
202-974-3641 Fax

zeballoj@paho.org

mailto:kmg24@columbia.edu
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ANEXO III

SAÚDE PÚBLICA NOS ESTADOS UNIDOS

Visão
Pessoas Saudáveis em Comunidades Saudáveis

Missão
Promover a Saúde Física e Mental e Prevenir Doenças, Danos e Deficiências

Saúde Pública
Previne epidemias e a disseminação de doenças

Protege contra riscos ambientais
Previne danos

Promove e estimula comportamentos saudáveis
Reage a desastres e assiste comunidades em recuperação

Garante a qualidade e acessibilidade aos serviços de Saúde

Funções Essenciais dos Serviços de Saúde Pública
Monitorar as condições de saúde para identificar os problemas de saúde comunitária
Diagnosticar e investigar os problemas de saúde e os riscos de saúde na comunidade

Informar, educar e fortalecer pessoas em relação as questões da saúde
Estabelecer parcerias comunitárias para identificar e solucionar problemas de saúde

Desenvolver políticas e planos que apoiem os esforços voltados à saúde individual e comunitária
Reforçar as leis e normas que protejam a saúde e garantam a segurança

Vincular pessoas aos serviços de saúde pessoais necessários e assegurar o cuidado à saúde quando este
se encontrar indisponível

Garantir a presença de profissionais de saúde competentes
Avaliar a eficácia, acessibilidade e qualidade de serviços de saúde individuais e orientados para

populações
Pesquisar para descobrir novas perspectivas e soluções inovadoras para os problemas de saúde

Adotado: Outono 1994, Fonte: Public Health Functions Steering Committee, Members (July 1995): American Public Health Association •
Association of Schools of Public Health •  Association of State and Territorial Health Officials •  Environmental Council of the States •  National
Association of County and City Health Officials •  National Association of State Alcohol and Drug Abuse Directors •  National Association of
State Mental Health Program Directors •  Public Health Foundation •  U.S. Public Health Service •  Agency for Health Care Policy and Research•
Centers for Disease Control and Prevention •  Food and Drug Administration •  Health Resources and Services Administration •  Indian Health
Service •  National Institutes of Health •  Office of the Assistant Secretary for Health •  Substance Abuse and Mental Health Services
Administration
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