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ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO DA APS EM BRASIL 
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CN: Consultant nurses 
Enfermeras consultoras

CNS: Clinical Nurse Specialist
Enfermera clínica especialista

ANP: Advanced Nurse 
Practitioner

"Uma enfermeira 
registrada 
(licenciatura/grau) com 
conhecimento 
experto, habilidades 
para a toma de 
decisões complexas e  
competências clínicas 
para estender sua 
prática.” 
(CIE 2008) 

Nível
máster

Caracterização do 
contexto
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ROLES 
DE EPA

Programas para o seguimento de 
pacientes crónicos em CS

Gestão da demanda de pacientes 
agudos leves em CS e crónicos a 
domicilio

Programas de gestão de doenças 
em consultas médicas 
especializadas 

Gestão de processos nos pacientes 
hospitalizados, com possibilidade de 
uso de fármacos baixo protocolos 

Gestão de casos de pessoas com 
doenças crónicas complexas

Programas de “atenção 
transmural” 

Funções de EPA: experiência internacional
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Requisitos desenvolvimento da EPA 

Programa educativo 
específico

Definição do 
âmbito de prática

Acreditação de 
competências

CIE



Elena Gonzalo Jiménez. Escuela Andaluza de Salud Pública

Maier Claudia B., Aiken Linda 
H.Task shifting from physicians 
to nerses in primary care in 39 
countries: a cross-country 
comparative study. The 
European Journal of Public 
Health, Vol.26, 6, 927-34. 2016

Deslocação de 7 
atividades clinicas dos 
médicos para as  
enfermeiras em APS, e 
requisitos de formação

A deslocação de certas tarefas
dos médicos para as
enfermeiras é comum a
maioria dos países do mundo,
sendo fatível em sistemas com
organizações e modelos de
financiamento diferentes.
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As reformas realizadas nos âmbitos da
política e da educação sugerem uma
tendência de futuro a favor de este
movimento.

A sua expansão requere uns
mecanismos de financiamento e
regulação flexíveis que se adaptem as
mudanças.

Maier Claudia B., Ainken Linda 
H.Task shifing from physicians to 
nerses in primary care in 39 
countries: a cross-country 
comparative study. The European 
Journal of Public Health, Vol.26, 6, 
927-34. 2016

Panorama da expansão da deslocação das tarefas dos 
médicos para as enfermeiras na APS
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Redução dos 
tempos de espera

Melhoras no acesso 
aos serviços

Efetividade clínica 
similar a obtida 
por médicos na 
atenção aos 
pacientes com 
doenças agudas 
levesMelhoras na 

aderência ao 
tratamento, gestão de 
sintomas, utilização de 
serviços e 
continuidade em 
pacientes crónicos 
complexos

Impacto sobre os 
custos:
Substituição de tarefas: 
diminuição/ neutral
Tarefas 
suplementarias/ 
neutral/ incremento

Maiores níveis de 
satisfação, unidos a 
uma atenção mais 
personalizada, a 
provisão de informação 
e uma maior dedicação 
no tempo consulta.

RESULTADOS
EPA
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Melhorar cobertura e o 
acesso aos serviços

Melhorar a atenção 
em pacientes com 
alta necessidade de 
cuidados

Ultrapassar as 
barreiras nos 
sistemas 
fragmentados

MOTIVOS PARA 
IMPULSAR A EPA

Otimizar uma maior 
qualificação das 
enfermeiras Gerar ambientes 

profissionais 
atrativos

Legitimar funções 
de práticas 
avançada que já 
existem
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¿Que distingue a prática avançada?

Investigação e 
PBE

Liderança e gestão 
do cuidado

Transferência de 
conhecimentos

Prática clínica
avançada

Advocacia do paciente

Modificado de: Amezcua, Manuel. Granada: 

Fundación Index. 1.06.2018. Disponible en 

http://index-f.com/gomeres/?p=2236

Autonomia na 
tomada de 
decisões 
clinicas: 

diagnóstico, 
derivações, 
admissão, 

solicitação de 
test 

diagnóstico

Porta de 
entrada do 

sistema

Estabelecer 
tratamentos 
(prescrição 

farmacológica)

Responsabilidade 
de coaching 

experto

Capacidade de 
indicação a outros 

profissionais e 
consultoria

Resultados 
finalistas

EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO EXPERTO

Capacidade 
de resolução 
de situações 
complexas

Coordenação 
do plano 
terapêutico

agente de 
mudança 
para o 
cuidado 
centrado no 
paciente 



SERVICIOS DE SALUD
• Melhorar cobertura e o 

acesso aos serviços
• Ultrapassar as barreiras 

nos sistemas 
fragmentados

• Melhorar a atenção em 
pacientes com alta 
necessidade de 
cuidados

Resultados EPACompetencias AmpliadasOportunidades EPA

PROFESIONALES
• Gerar ambientes 

profissionais atrativos
• Legitimar funções de 

práticas avançada que 
já existem

• Otimizar uma maior 
qualificação das 
enfermeiras 

• Porta de entrada do sistema
• Prática clínica avançada: 

diagnóstico, derivações, 
admissão, solicitação de 
test diagnóstico

• Prescrição farmacológica
• Indicação a outros 

profissionais e consultoria
• Coaching experto
• Resolução de situações 

complexas
• Coordenação do plano 

terapêutico
• Advocacia do paciente
• Liderança e gestão do 

cuidado
• Agente de mudança para o 

cuidado centrado no 
paciente y PBE

• Melhoras no acesso aos 
serviços

• Redução dos tempos de 
espera

• Melhoras na aderência 
ao tratamento, gestão 
de sintomas, utilização 
de serviços e 
continuidade de 
cuidados

• Maiores satisfação, 
atenção mais 
personalizada 

• Menor sobrecarga em 
cuidadores

• Retención de 
enfermeiras

• Maior rendimento 
profesional

Apoyo 

Administración

Recursos 

suficientes

Capacidades 

para asumir 

nuevos roles

Entorno laboral que 

favorezca una mayor 

autonomía

Flexibilidad 

normativa
Sistema de 

desarrollo 

competencial
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Questões para refletir….

O desenvolvimento da EPA supõe substituir médicos por enfermeiras? 
Qual é o “mix” idóneo de profissionais da saúde?

 Abundante investigação de boa qualidade que avalia os resultados 
positivos de diferentes modelos de EPA.

… “não ha diferenças nos resultados clínicos, mais sim na satisfação  
dos pacientes, a favor das enfermeiras. As enfermeiras se inclinam por 
empregar mais tempo na consulta e por oferecer mais informação e 
conselho

 Os países com sistemas sanitários mais desenvolvidos e 
investimentos públicos mais altos em saúde se inclinam a ter tasas 
mais altas de Enfermeiras/médico 

Laurant M, Reeves D, Hermens R, et al. Substitution of 

doctors by nurses in primary care. Cochrane Database of 

Systematic Reviews. 2004;(issue 4).
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É oportuno fomentar a EPA em cenários de escassez de enfermeiras? 

Existe abundante evidencia de que os 
sistemas que investiram no 
desenvolvimento da EPA têm taxas 
maiores de enfermeiras/ população e 
de enfermeiras/médicos.

HEALTH WORKFORCE POLICIES 

IN OECD COUNTRIES - ISBN 978-

92-64-239517 © OECD 2016
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Supõe a EPA um afastamento da esencia da enfermagem ou contribui 
ao seu desenvolvimento?

“Necessitamos avançar na prática da enfermagem. Precisamos de ir 
para lá do que se conhece atualmente no cuidado do paciente e 
deveríamos liderar o convencimento de que esta é a questão clínica 
chave. O nosso objetivo realmente é desenvolver a prática”. 

“A EPA é uma ponte entre a medicina e a enfermagem, é uma forma 
peculiar de compreender a atenção. Alguns dias não sabes de que lado 
da ponte estás ou se estás no meio dela. Sempre somos muito 
conscientes de que somos enfermeiras e de que o conhecimento da 
nossa disciplina nos orienta a hora de tomar decisões também na parte 
médica” 

Glenn Donelly. The essence of Advanced Practice Nursing. J Adv. 

Nursing Practice; 2006 8 (1)
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SI…sempre que conecte com 

as necessidades de cuidados 

da cidadania, e sua 

extensão se gere de 

maneira a que possa 

oferecer os melhores 

resultados. 



MUITO OBRIGADA!

Elena Gonzalo Jiménez. Escuela Andaluza de Salud Pública


