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OBJETIVO:

Investigar o impacto de enfermeiros 

trabalhando como substitutos dos 

médicos na APS:

- Resultados para os pacientes

- Processo do cuidado

- Volume e custo

Laurant M, van der Biezen M, Wijers N, Watananirun K, 

Kontopantelis E, van Vught AJAH.

Nurses as substitutes for doctors in primary care.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. 



METODOLOGIA

• 18 estudos randomizados avaliando o impacto de enfermeiros 
que trabalham como substitutos dos médicos. 

• Um estudo realizado em um país de renda média, e todos os 
demais em países de alta renda. 

• O nível de formação da enfermagem era muitas vezes pouco 
claro. 

• Os estudos analisaram enfermeiros envolvidos no primeiro 
contato (incluindo atendimento de urgência), cuidados 
contínuos, queixas físicas e acompanhamento de pacientes com 
condições crônicas particulares, como diabetes. 

• Em muitos estudos, os enfermeiros podiam obter apoio ou 
aconselhamento adicional de um médico. 



ALGUNS RESULTADOS…
• Número de mortes um pouco menor em certos grupos de pacientes, em 

comparação com a atenção medica. Entretanto os resultados variam e 
é possível que a atenção do enfermeiro  tenha pouca ou nenhuma 
diferença em relação ao número de mortes (evidências de baixa 
certeza).

• Resultados relativos à pressão arterial melhoram ligeiramente na 
atenção dada por enfermeiros. Outros resultados clínicos são
provavelmente semelhante (evidência de moderada certeza).

• A satisfação do paciente é provavelmente um pouco maior na atenção 
dada por enfermeiros (evidência de certeza moderada). A qualidade de 
vida do paciente pode ser levemente maior (evidência de baixa 
certeza).



CONCLUSÃO

• Para algumas queixas físicas contínuas e urgentes e para condições 
crônicas, enfermeiros treinados, provavelmente oferecem uma assistência 
igual ou possivelmente melhor na atenção em saúde e provavelmente 
alcançam resultados de saúde iguais ou melhores para os pacientes. 

• Enfermeiros provavelmente alcançam níveis mais altos de satisfação de 
pacientes, em comparação com os médicos  na APS.

• A duração da consulta provavelmente é maior quando os enfermeiros 
prestam cuidados 

• A frequência de retorno é provavelmente um pouco maior para os 
enfermeiros, em comparação aos médicos.

• Outros resultados de utilização são provavelmente os mesmos.

• Os efeitos dos cuidados liderados por enfermeiros no processo de cuidados 
e os custos dos cuidados são incertos, e também não se pode determinar 
que nível de educação em enfermagem leva aos melhores resultados 
quando os enfermeiros são substituídos por médicos.
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Contexto geral

▪ Necessidade de aumentar a resolutividade na APS;

▪ Responder às necessidades da população em
consonância com os ODS e Cobertura Universal de
Saúde.

▪ Mudanças no escopo da prática de profissionais;

▪ Convergência entre diferentes grupos profissionais em
áreas comuns de competências e habilidades.

▪ Variação entre os países no escopo de prática dos
enfermeiros;
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A Proposta da OPAS/OMS para a EPA

ENFERMEIRO com formação de pós-graduação que,

integrada à EQUIPE INTERPROFISSIONAL DOS SERVIÇOS

DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, contribui para a gestão

dos cuidados de pacientes/usuários com enfermidades

agudas leves e transtornos crônicos diagnosticados

segundo as diretrizes de protocolos ou guias clínicos.

O exercício profissional é ampliado e diferenciado daquele 

que desempenha a enfermeira da atenção primária em 

função do grau de autonomia na tomada de decisões e pelo 

diagnóstico e tratamento dos transtornos do paciente.
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Os perfis de EPA propostos para os
países da América Latina

1.Nurse practitioners: enfermeiros 
com formação de mestrado, que 
atenderiam aos usuários 
fornecendo o diagnóstico de 
doenças agudas leves e crônicas.

2. Enfermeiro gestor de casos, 
que participaria das redes 
integradas do sistema de saúde, 
atuando como elemento de 
conexão e integração do 
atendimento ao paciente entre os 
níveis da atenção.

3. Enfermeiro de prática avançada 
especialista em obstetrícia, que 
prestaria atendimento a 
gestantes.
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Natureza da prática profissional

▪ Integra a pesquisa, a formação, o exercício profissional e a
gestão;

▪ Grau de autonomia profissional e prática independente;

▪ Gestão de casos/casos próprios;

▪ Capacidades avançadas de avaliação da saúde, na tomada de
decisões e explicação de diagnósticos;

▪ Reconhecimento das competências clínicas avançadas;

▪ Prestação de serviços de consultoria aos serviços de saúde;

▪ Planejamento, execução e avaliação dos programas( CIE)



Modelo 1: Plano de formação para 
enfermeiros generalistas

Enfermeiro

Mestrado
profissional

(universidades
reconhecidas)

Enfermeiro de 
prática

avançada,para a 
APS.



Modelo 2: Plano de formação para enfermeiros 
com experiência profissional em APS

Enfermeiro com 
experiência 

profissional em APS

Formação clínica 
adicional 

(universidades 
reconhecidas)

Enfermeiro de 
Prática Avançada

para a APS.



Modelo 3: Plano de formação em EPA para as 
enfermeiros recém-formados

Enfermeiro recém
formado

Residência em APS 
(mestrado)

Enfermeiro de 
Prática Avançada



Oportunidades e desafios na América Latina e no Caribe

▪ Cobertura Universal da Saúde - tema prioritário e emergente;

▪ Reformas de saúde em muitos países com posibilidades de implementar os
novos papéis de profissionais;

▪ Saúde em todas as políticas e a Agenda 2030 dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável;

▪ Ação mais centrada na atenção direta às populações com possibilidades da
enfermagem se posicionar política e academicamente;

▪ Maior visibilidade, autonomia e reconhecimento social e econômico do
profissional, assim como a alocação de espaços de poder para a tomada de
decisões;

▪ Trabalho integrado entre as universidades e o sistema de saúde.

▪ Educação interprofissional e pratica colaborativa se ampliará nos próximos
anos .



Desafios na América Latina

▪ Vontade política

▪ Modelo de atenção em saúde

▪ Educação em Enfermagem: integração Educação e Saúde.
Educação em enfermagem centrada, principalmente, no modelo
biomédico. Programas - nível de pós-graduação. Preparação dos
professores; Programas de desenvolvimento profissional

▪ Mercado de trabalho. Reconhecimento e valorização do profissional

▪ Regulação profissional

▪ Interesses profissionais



Experiências em outros países

Fuente: OECD Working Papers, n. 54, 8/7/2010



Oportunidades no Brasil
• Qualidade dos seus cursos de pós-graduação.

• Modelo de atenção : equipes de saúde da família.

• Papéis regulados da equipe de enfermagem e dos demais
profissionais.

• Educação Interprofissional e prática colaborativa.

• Há carência de profissionais qualificados em determinadas 
regiões/cidades do país ( Ex: programas mais médicos)

• Qualidade da produção cientifica em enfermagem e da 
possibilidade de realizar estudos de impacto.

• Oportunidades de avanço da enfermagem obstétrica e 
enfermagem gerontológica.
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