Organização Mundial de Saúde – Comité Regional Europa
Relatório sobre Políticas relativas à Força de Trabalho na Região Europeia
De forma a assegurar a estabilidade a longo prazo dos sistemas de saúde dos Estadosmembros Europeus foi dada prioridade aos assuntos relacionados com a força de trabalho e as
estratégias a curto, médio e longo prazo. A resolução EUR/RC59/R4 sobre políticas relativas à
força de trabalho em saúde na Região Europeia da OMS exige que o Director Regional reporte
os progressos alcançados na 62ª Reunião do Comité Regional, que se irá realizar em 2012
(http://www.euro.who.int/en/who-we-are/governance/regional-committee-foreurope/resolutions/rc59/eurrc59r4).
Um relatório sobre políticas sobre força de trabalho em saúde (tendo por base os relatórios
apresentados em 2007 e 2009 - links no final do documento) será concebido e servirá de base
à discussão que terá lugar no Comité Regional de forma a desenvolver um esboço de
estratégia a longo prazo sobre os recursos humanos para a saúde (RHS). Estes documentos
servirão de base para o desenvolvimento da Política de Saúde Europeia para 2020 da OMS
nesta região.
Desde 2007 ocorreram várias mudanças com efeitos na força de trabalho do sector da saúde e
nos sistemas de saúde como, por exemplo:
Internas: estratégias sobre recrutamento de força de trabalho em saúde, retenção e
recolocação; aumento da mobilidade interna e internacional; novas categorias de
trabalhadores de saúde; cortes orçamentais.
Externas: doenças emergentes; maior atenção dada às doenças crónicas;
envelhecimento da população; recessão económica global; acordos de reconhecimento
mútuo; acordos comerciais.
Para capturar na plenitude os acontecimentos e os desenvolvimentos ocorridos desde 2007
gostaríamos que respondessem a algumas questões-chave antes de 21 de Janeiro de 2011.
Além disso, solicitamos que nos indiquem alguma investigação que esteja a decorrer ou
publicações que considere poderem ajudar o Secretariado do Comité da Europa da OMS a
elaborar o relatório.
Agradecemos a vossa ajuda para o desenvolvimento deste documento de suporte e o vosso
apoio no fortalecimento da força de trabalho em saúde e dos sistemas de saúde a nível
internacional.

Questões
1. Qual o impacto da recessão económica global na força de trabalho em saúde a nível local,
nacional e internacional?
2. O relatório OMS/EURO RHS sublinhou como principais prioridades:
Escassez
Desequilíbrios nas capacidades (skill, no original)
Distribuição desigual
Más condições e ambientes de trabalho
Migração (nacional e internacional) dos profissionais de saúde
Falta de dados empíricos consistentes e completos
Concorda com a manutenção destas prioridades em 2010? Por favor explique.
Existem novos/outros desafios que precisam de ser considerados? Por favor explique.
3. As áreas prioritárias de acção apresentadas no relatório OMS/EURO de 2007 incluíam:
Diminuir a lacuna entre a informação e a acção
Melhorar a formação em prol de um melhor desempenho
Gerir a força de trabalho em saúde e tornar os trabalhadores de saúde numa parte
proactiva do sistema
Regular a estrutura global e a organização (framework, no original) dos RHS e
auxiliar as estratégias a tornarem-se realidades.
Concorda com a manutenção destas áreas prioritárias? Por favor explique.
Existem novas/outras áreas que deveriam ser incluídas? Por favor explique.
4. Quais são as iniciativas governamentais que foram implementadas para fazer face aos
desafios colocados à força de trabalho em saúde desde a adopção das resoluções da
OMS/EURO de 2007 e 2009? Por favor enumere-as e descreva-as brevemente.
5. Quais foram as iniciativas adoptadas pelo sector privado (organizações não
governamentais incluídas) para fazer face aos desafios na força de trabalho em saúde
desde a adopção das resoluções da OMS/EURO de 2007 e 2009? Por favor enumere-as e
descreva-as brevemente.
6. Que lições que podem ser retiradas das iniciativas acima mencionadas?
7. Pode antecipar alguns desafios futuros com que se poderá debater a força de trabalho em
saúde?
8. Publicações importantes recomendadas:
Anexos:
Relatório sobre RHS da OMS Europa 2007: http://www.euro.who.int/en/who-we-are/governance/regionalcommittee-for-europe/documentation/fifty-seventh-session/eurrc579
Relatório sobre RHS da OMS Europa 2009: http://www.euro.who.int/en/who-we-are/governance/regionalcommittee-for-europe/documentation/fifty-ninth-session/eurrc599

Ordem dos Enfermeiros
Gabinete de Relações Internacionais
Tradução do original em inglês – Novembro 2010 (PD/AM)
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