
Nota do CENF em alusão à 81ª Semana Brasileira de Enfermagem 

 

De 12 a 20 de maio acontece a 81ª Semana Brasileira de Enfermagem, 

promovida pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), com o tema: 

“Qualidade em Enfermagem e Saúde na defesa do SUS”.  

Além disso, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) instituíram 2020 como o ano internacional de 

profissionais de enfermagem e obstetrícia. Designado pela Assembleia Mundial 

da Saúde de 2019, o marco comemorativo tem o objetivo de reconhecer o 

trabalho feito por enfermeiras, enfermeiros e parteiras em todo o mundo, bem 

como de defender mais investimentos para esses profissionais e melhorar suas 

condições de trabalho, educação e desenvolvimento profissional. 

Diante disso, o Colegiado de Enfermagem da UNIVASF, em parceria com a 

Universidade de Pernambuco, e os Diretórios Acadêmicos dessas instituições, 

estava se organizando para a realização de um evento comemorativo nesse mês 

de maio, para discutirmos essas temáticas. Além de uma programação a ser 

desenvolvida ao longo do ano, no intuito de difundir a importância da 

Enfermagem na produção do cuidado em saúde, sempre na defesa de políticas 

públicas voltadas às necessidades da população, considerando os princípios do 

SUS. 

Entretanto, com a pandemia de COVID-19, os esforços de todos precisaram ser 

redirecionados para o enfrentamento à emergência em saúde pública. Não foi 

possível a realização do nosso evento presencial, mas estamos organizando 

algumas atividades a serem desenvolvidas ainda no mês de maio. 

Queremos aproveitar para parabenizar enfermeiras(os), no dia 12 de maio, e 

técnicas(os) em enfermagem, no dia 20 de maio. Em especial, destacamos 

aqueles profissionais que vêm dedicando-se ao planejamento e execução de 

ações voltadas à prevenção e assistência à população nesse contexto de 

pandemia. 

Também nos solidarizamos, com os familiares e colegas de 98 profissionais de 

Enfermagem que foram à óbito por COVID-19 no Brasil. Ao mesmo tempo que 

enfatizamos a necessidade de políticas públicas de atenção à saúde do 

trabalhador que garantam equipamentos de proteção individual, jornadas 

adequadas de trabalho e piso salarial digno. 

Mesmo sem muitos motivos para comemorar, destacamos a importância da 

equipe de Enfermagem no contexto do cuidado humanizado e integral em saúde 

baseado em princípios éticos e científicos, na defesa do SUS e comprometida 

com a melhoria das condições de vida da população, sempre buscando 

respostas às necessidades de saúde de pessoas, famílias e comunidades. 

 

 


