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RESUMO 
Objetiva-se analisar a Prática Avançada de Enfermagem, em especial das Certified 
Nurse-Midwives e Nurse Practitioners, nos Estados Unidos da América, de modo a 
subsidiar reflexão sobre o processo de implementação dessa prática no contexto 
obstétrico brasileiro. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, realizada ao 
longo de duas etapas. A primeira delas contemplou a realização de um estudo 
exploratório do tipo estudo de caso; e a segunda envolveu estudo de reflexão sobre a 
implementação da prática avançada no contexto brasileiro, a partir dos passos 
estabelecidos pela estrutura PEPPA. A questão que norteou o estudo de caso foi: Como 
os elementos das Práticas Avançadas de Enfermagem no contexto norte-americano, 
especialmente das Certified Nurse-Midwives (CNMs)/Nurse Practitioners (NPs), podem 
contribuir para o processo de implementação dessa prática no contexto obstétrico 
brasileiro? A pesquisa partiu dos seguintes pressupostos: (a) A Prática Avançada de 
Enfermagem nos Estados Unidos da América permite atuação do enfermeiro de maneira 
autônoma e reconhecida, em um escopo de prática diferenciado, que inclui habilidades 
avançadas de avaliação clínica, diagnóstico e tratamento, de modo a atender às 
necessidades de saúde de grande parte da população; (b) A compreensão do contexto da 
Enfermagem de Prática Avançada nos Estados Unidos da América permite a 
identificação dos aspectos da realidade brasileira que precisam ser considerados e 
discutidos para subsidiar uma proposta de implementação dessa prática no Brasil. A 
unidade de análise foi a prática das Certified Nurse-Midwives e Nurse Practitioners em 
Nova York, nos Estados Unidos da América. A lógica que une os dados às proposições 
se baseia na literatura relevante. Os dados foram coletados por meio da revisão de 
literatura; observação não participante em um hospital de grande porte no Estado de 
Nova York (EUA); e entrevista com seis Certified Nurse-Midwives/Nurse Practitioners. 
Ao longo da interpretação das descobertas, fora o foi utilizado o método de análise de 
entrevistas responsivas, descrito em duas fases: preparação dos transcritos, com 
identificação dos conceitos, temas e eventos, com posterior codificação desse dados; e a 
construção da narrativa que culmine na teorização.  Os dados foram examinados sob as 
lentes da Teoria da Complexidade e de um referencial de análise do contexto, o qual é 
examinado ao longo de quatro níveis: o contexto imediato, específico, geral, e o 
metacontexto. A partir dessa análise pôde-se compreender com clareza quais as 
atividades elementares da prática do Advanced Practice Nurse; como essa prática pode 
ser definida e o que a diferencia da prática dos demais profissionais da saúde, em 
especial médicos e bacharéis em enfermagem; e como esse profissional se insere no 
sistema de saúde, alcançando, assim, o seu objetivo. A compreensão dessa prática 
subsidiou a segunda etapa deste estudo, a reflexão sobre a implementação da 
Enfermagem Obstétrica de Prática Avançada na realidade brasileira a partir da utilização 
da estrutura PEPPA. A reflexão foi direcionada a partir dos pelos princípios da Teoria da 
Complexidade. Os resultados obtidos demonstram que o contexto norte-americano pode 
fornecer a clareza necessária ao entendimento das funções de Enfermagem de Prática 
Avançada. Aliando-se esse entendimento às necessidades específicas descritas no 
contexto brasileiro, as práticas avançadas de enfermagem podem se tornar uma 
realidade válida às para as melhorias desejadas na saúde materno-infantil. 



�8

Palavras-chave: Prática Avançada de Enfermagem. Enfermeiras Obstétricas. Recursos 
Humanos em Saúde. Brasil. Estados Unidos da América. 

ABSTRACT 
This article aims to analyze Advanced Practice Nursing (APN), in particular the roles of 
Certified Nurse-Midwives and Nurse Practitioners, in the United States of America, in 
order to subsidise a reflection on the implementation process of this practice in the 
Brazilian obstetric context. This is a qualitative research, carried out over two stages. 
The first  stage was a case study; and the second involved reflection study about the 
implementation processe of advanced practice in the Brazilian context, based on the 
PEPPA framework. The questions that guided the case study were: How the 
understanding of Advanced Practice Nursing, especially Certified Nurse-Midwives 
(CNMs) / Nurse Practitioners (NPs), in the United States of America (USA) can help 
the implementation process of this practice in Brazil? The research was based on the 
following assumptions: (a) Advanced Practice Nursing in United States of America 
allows nurses to have an autonomous and recognized practice, within an expanded 
scope of practice, that includes advanced clinical evaluation skills, diagnosis and 
treatment, in order to meet the health needs of a large part of the population; (b) 
Understanding the context of Advanced Nursing Practice in United States of America 
helps to identify the aspects of the Brazilian reality that need to be modified or 
encouraged to support an implementation proposal of this practice in Brazil. The unit of 
analysis was the practice of Certified Nurse-Midwives and Nurse Practitioners in New 
York, in United States of America. The reasoning that links the data to the assumptions 
is based on the relevant literature. The data were collected through a literature review; 
non-participant observation in a large hospital in New York State (USA); and interview 
with six Certified Nurse-Midwives / Nurse Practitioners. Throughout the interpretation 
of the findings, the method of analysis of responsive interviews was used, which is 
described in two phases: preparation of the transcripts, based on identifying the 
concepts, themes and events, with subsequent codification of this data; and, the 
construction of the narrative, which culminates in theorization. The data were examined 
through the lens of complexity theory and a context analysis framework, which is 
examined over four levels: the immediate, specific, general context and the 
metacontext. From this analysis, it was possible to clearly understand the elementary 
activities of the APN practice; how this practice can be defined and what differentiates 
it from the other health professions practice, especially physicians and registered nurses; 
and how these APNs are inserted within the the health system. The understanding of this 
practice supported the second stage of this study, the reflection about the 
implementation of Advanced Practice Obstetric Nursing in the Brazilian reality from 
using PEPPA framework. The reflection was directed from the principles of complexity 
theory. The results obtained demonstrate that the North American context can provide 
the necessary clarity to understand the functions of APN. Combining this understanding 
with the specific needs described in the Brazilian context, Advanced Practice Nursing 
can become a valid reality to the desired improvements in maternal and child health. 
Keywords: Nursing. Advanced Practice Nursing. Midwives. Human Health Resources. 
Brazil. United States of America. 



�9

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 01 - A Estrutura PEPPA…………………………………………………..……44 
Figura 02 - Jacobi Hospital, situado em Nova York/Estados Unidos da América…….52 
Figura 03 - Recepção de uma das unidades ambulatoriais do Jacobi Hospital. Nova 
York, 2020……………………………………..……………………………….………53 
Figura 04 - Consultório de atendimento ambulatorial situado no Jacobi Hospital. Nova 
York, 2020……………………………………………………………………..……….54 
Figura 05 - Conceitos relacionados às quatro camadas de contexto da prática das 
Advanced Practice Nurses nos Estados Unidos da América de acordo com o referência 
de Pamela Hinds (1992). Natal, 2020………..………..….……………………………63 
Figura 06 - Diagrama do processo de revisão da literatura. Nova York, 2020………111 



�10

LISTA DE QUADROS 

Quadro 01 - Principais atividades exercidas por Women’s Nurse Practitioners e 
Certified Nurse Midwives em sua prática cotidiana. Nova York, 2019…….…..………66 

Quadro 02 - Atribuições da Prática dos Enfermeiros Obstetras de Prática Avançada: 
atribuições compartilhadas com o Enfermeiro Obstetra e atribuições especí ficas. Natal, 
2020……………………………………………………………………..………….…140 

Quadro 03 - Estratégias para fomentar os facilitadores e dirimir as barreiras à 
implementação da Enfermagem de Prática Avançada no Brasil. Natal, 2020….…..…142 



�11

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

APN  Advanced Practice Nursing 

APS  Atenção Primária à Saúde 

BSN  Bachelors of Science in Nursing 

CNA  Certified Nurse Assistant 

CNM  Certified Nurse-Midwife 

CNS  Clinical Nurse Specialist 

CRNA  Certified Registered Nurse Anesthetists 

COFEN Conselho Federal de Enfermagem 

COREN Conselho Regional de Enfermagem  

DNP  Doctor in Nursing Practice 

EO  Enfermeiro Obstetra 

EPA  Enfermagem de Prática Avançada 

EUA  Estados Unidos da América 

LPN  Licensed Practical Nurse 

MS  Ministério da Saúde 

MSN  Master of Science in Nursing 

NCLEX National Council Licensure Examination 

NP   Nurse Practitioner 

NY  New York  

NYC  New York City 

ODM  Objetivo para o Desenvolvimento do Milênio 

ODS  Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável 

OMS  Organização Mundial da Saúde 

ONU  Organização das Nações Unidas 



�12

OPAS  Organização Pan-Americana de Saúde 

PA  Physician Assistant  

PEPPA  Participatory Evidence-based Patient focused Process for Advanced  
  Practice Nursing role development 

PhD  Doctor of Philosophy in Nursing 

PN  Practical Nurse 

RN  Registered Nurse 

WHNP  Women’s Health Nurse Practitioner 



�13

SUMÁRIO  

APRESENTAÇÃO……………………………………………..……..………………14 
1 CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO…..…………….……..…..……………..….17 
1.1 OBJETIVO GERAL……………………………………………..……………..27 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………………………………..………………27 
2 CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO….……………………..…..…28 
2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA DE SAÚDE NORTE-

AMERICANO……………………………………………………..…………..29 
2.2 A ENFERMAGEM NORTE-AMERICANA……….…..………..…………….32 
2.3 O PENSAMENTO COMPLEXO DE EDGAR MORIN (2003)..….………….37 
2.4 A ANÁLISE DO CONTEXTO SEGUNDO HINDS et al. (1992……..……….40 
2.5 A ESTRUTURA PEPPA……………………………………………………….42 
3 CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DO CONTEXTO DA ADVANCED PRACTICE  
 NURSING NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.……………………..47 
3.1 O PERCURSO METODOLÓGICO………….………………………………..48 
3.1.1 Tipo de estudo……………………………………….………………………..48 
3.1.2 Cenário do estudo……………………………………………………………..51 
3.1.3 Participantes do estudo……………………………………………………….55 
3.1.4 A coleta e análise dos dados………………………..…………………………56 
3.1.5 Aspectos éticos da Pesquisa………………………………………….……….60 
3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO…………………..…………………….……..61 
3.2.1 O fazer Advanced Practice Nursing…………………………………………..62 
3.2.1.1 Atividades essenciais à sua prática………………………………….……….…63 
3.2.1.2 Fatores determinantes da prática: regulação, certificação e licenciamento…….76 
3.2.2 O ser Advanced Practice Nursing…………………….…………….…..…….84 
3.2.3 Advanced Practice Nursing: o ser no mundo………………………….……..96 
4 CAPÍTULO 4 - ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DE PRÁTICA 

AVANÇADA: REFLEXÕES PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO NO 
CONTEXTO BRASILEIRO….…………….……………………..……..…107 

4.1 O PERCURSO METODOLÓGICO………..….……………………………..108 
4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO.......................................................................111 
4.2.1 Por que a saúde materno-infantil deve ser prioridade no contexto 

brasileiro?…………………………………………………………………….112 
4.2.2 Por que avançar na prática da enfermagem?………..…….………….………118 
4.2.3 A Enfermagem Obstétrica está mais próxima das práticas avançadas no 

contexto da enfermagem brasileira?….………………..……………..…….122 
4.2.4 Como pensar a implementação da Enfermagem Obstétrica de Práticas Avançadas 

(EOPA) no Brasil?…….………..……………………………………………………129 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS…………………..………………..….……….146 
 REFERÊNCIAS………………………………………………..…..………..150 
 APÊNDICES…………………………………………………………..…….160 
 ANEXOS…………………………………………..…………………………168 



�14

 APRESENTAÇÃO 

 O interesse pelo estudo das Práticas Avançadas de Enfermagem foi gerado a 

partir de disciplina oferecida pelo curso de Doutorado em Enfermagem na Atenção à 

Saúde, ao qual a pesquisadora é vinculada. A referida disciplina, denominada Tópicos 

Especiais II, teve como principal objetivo introduzir os conceitos de Prática Avançada 

de Enfermagem, além de discutir a relevância do seu papel no contexto brasileiro. O 

público-alvo foi formado pelos futuros doutores e mestres em enfermagem, os quais são 

potenciais líderes no processo de transformação e avanços na educação e na prática da 

enfermagem brasileira.  

 A disciplina de Tópicos Especiais II contou com a participação da professora 

convidada do exterior, a partir de colaboração internacional com a PACE University, 

situada em Nova York/Estados Unidos da América. A professora Andrea Sonenberg 

apresentou à nossa sala de aula o que era por muitos desconhecido e que ainda parecia 

uma realidade distante: a Prática Avançada de Enfermagem tal como ela se apresenta 

nos EUA. A professora Andrea possui formação em práticas avançadas como Certified-

Nurse Midwife.  

 A aproximação com esse tema em sala de aula, bem como o início de uma 

aproximação com a literatura pertinente, fez com que fosse plantada uma semente de 

esperança por uma prática de enfermagem autônoma e reconhecida no Brasil. Além 

disso, uma prática que tivesse um propósito bem identificado, que pudesse atender às 

necessidades e expectativas da população de uma forma interdependente, e não somente 

dependente, como o que normalmente acontece com a enfermagem brasileira. 

 Criou-se, a partir de então, uma expectativa de compreender melhor como essa 

prática acontece. Ainda no final do mesmo ano foi lançado edital do Programa de 

Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). A semente plantada com a vinda da professora 

convidada do exterior começa então a germinar. A pesquisadora, junto com a sua 

orientadora brasileira, Ana Luisa Lira, veem naquele edital uma possibilidade de dar 

continuidade à colaboração que havia sido iniciada entre a UFRN e a PACE University. 

O propósito seria conhecer como essa prática de fato acontece in loco. O plano de 
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estudos no exterior foi proposto e aceito, possibilitando à pesquisadora proceder a 

estudo de caso sobre a Enfermagem de Prática Avançada (EPA) nos EUA. 

 Assim, definiu-se qual seria a função da EPA a ser estudada, analisada no seu 

real contexto. A pesquisadora e sua orientadora, em reuniões de orientação, discutiam 

sobre a realidade brasileira e quais as necessidades que aqui se apresentam. Ao longo 

dessas discussões foi levantado o apontamento de que a Enfermagem Obstétrica está, de 

algum modo, à frente no que diz respeito ao avanço do escopo de prática dos 

enfermeiros. A legislação e a atuação independente em Casas de Parto, tal como está 

regulamentado, parece falar em favor disso.  

 A partir desse entendimento, aliando-se ao cenário crítico dos indicadores de 

saúde materno-infantil no Brasil, e ao fato de que a possível orientadora no exterior é 

uma Certified Nurse-Midwife, se decidiu pelo estudo do objeto da presente tese.  

 Assim, a tese aqui apresentada, a qual traz reflexões sobre a implementação da 

Enfermagem Obstétrica de Práticas Avançadas (EOPA) no Brasil com base em estudo 

de caso realizado no contexto norte-americano, foi escrita ao longo de cinco capítulos. 

O primeiro capítulo diz respeito à introdução. Nele, a problemática relacionada à 

necessidade de implementação de uma Enfermagem de Prática Avançada (EPA) no 

Brasil é contextualizada. Ao final desse capítulo são expostos os objetivos geral e 

específicos deste estudo. 

 O Capítulo 2 diz respeito aos aspectos teóricos e conceituais que subsidiam a 

elaboração deste estudo. Divide-se nos seguintes tópicos: as características gerais do 

sistema de saúde norte-americano; a enfermagem norte-americana; a Teoria da 

Complexidade de Edgar Morin; a análise de contexto segundo Hinds et al. (1992); e a 

estrutura PEPPA.   

 O Capítulo 3 diz respeito ao estudo de caso realizado no contexto norte-

americano, mais especificamente na cidade de Nova York, acerca da Enfermagem de 

Prática Avançada, ou Advanced Practice Nursing (APN). As funções de APN analisadas 

neste estudo foram as da Certified Nurse-Midwives (CNM) e Nurse Practitioner (NP), 

que atuam na área da saúde da mulher, ou Women’s Health Nurse Practitioner (WHNP). 

Ao longo deste estudo, o referencial teórico de Hinds et al. (1992) e o pensamento 
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complexo de Edgar Morin subsidiaram uma análise das camadas contexto dessa prática 

tal qual ocorre nos Estados Unidos da América (EUA).  

 O Capítulo 4 contempla reflexões acerca da implementação da Enfermagem 

Obstétrica de Práticas Avançadas no contexto brasileiro, utilizando-se o pensamento 

complexo de Edgar Morin (2003) e a estrutura PEPPA como referencial teórico. Os 

Capítulos 3 e 4 trazem as especificidades em relação ao percurso metodológico próprio 

de cada estudo, bem como seus e resultados e discussão. Por fim, o Capítulo 5 traz 

algumas considerações finais e relevantes ao contexto da implementação da EOPA no 

contexto brasileiro.  
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1 CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  
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Os países da América Latina e Caribe têm demonstrado melhoria significativa 

em seus indicadores de saúde nos últimos anos, conforme aponta o Relatório da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) “Saúde nas Américas” (BRASIL, 2018; 

OPAS, 2017; PAIM, 2011). Entretanto, segundo o mesmo relatório, muitos desafios e 

desigualdades ainda existem nesses países (OPAS, 2017).  

Nesse contexto, o Brasil apresentou uma taxa de mortalidade materna de 62 para 

cada 100.000 nascidos vivos, no ano de 2015 (BRASIL, 2018). É o quinto país mais 

lento em relação à redução das mortes maternas (ONU, 2015). Assim, o país não atingiu 

o objetivo de reduzir essa taxa em cerca de 75% em relação ao ano de 1990 (ONU, 

2000) e declarou que atingir esse objetivo era um dos seus maiores desafios (BRASIL, 

2013). 

As causas de morte materna são, em geral, altamente evitáveis e demandam 

esforços nacionais e internacionais. As principais causas de mortalidade materna são: 

transtornos hipertensivos durante a gravidez, parto e puerpério; complicações no 

trabalho de parto e parto; complicações do puerpério; e abortamento (LEAL et al., 

2018). Outro dado importante é a elevada taxa de realização de cesáreas e intervenções 

desnecessárias no momento do parto (CASSIANO et al., 2014; FRANÇA et al., 2016; 

LEAL et al. 2018; NORMAN; TESSER, 2015).  

Segundo dados do DATASUS, no ano de 2017, 55% dos partos realizados foram 

do tipo cesáreo (BRASIL, 2017). Essa proporção pode ser bem superior no setor 

privado de saúde, quando comparado ao público, chegando a atingir 85% do total de 

partos (NORMAN; TESSER, 2015). Esse índice chega a ser três a quatro vezes superior 

àquele apresentado por países desenvolvidos (LEAL, 2018). Além disso, o Brasil conta 

com uma preocupação adicional relacionada à desigualdade de acesso à saúde entre as 

diversas regiões do país. O Norte e Nordeste apresentam os piores indicadores de saúde 

(BRASIL, 2018).  

Assim, com vistas a diminuir as desigualdades remanescentes na região das 

Américas, a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, na qual foram estabelecidos os Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ONU, 2015). Entre os objetivos sustentáveis, 
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destaca-se o ODS 3, que almeja assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 

dos indivíduos (ONU, 2015).  

 Nesse contexto, Bryant-Lukosius e Martin-Misener (2016) ressaltam a 

importância da Enfermagem de Prática Avançada (EPA) no alcance desses objetivos. As 

autoras justificam que os enfermeiros de prática avançada promovem melhoria do 

acesso à saúde das populações em situação de risco ou vulnerabilidade e ainda 

populações difíceis de serem acessadas, como aqueles que vivem em áreas rurais ou 

remotas. Além da ONU, a OPAS vem também reunindo esforços no sentido de 

promover melhorias à saúde global da população e reconhece os recursos humanos em 

saúde como peça fundamental ao enfrentamento desses desafios (OPAS, 2014). 

A escassez e má distribuição de profissionais de saúde qualificados em todas as 

regiões das Américas consta entre as principais barreiras ao alcance da saúde universal, 

a qual envolve acesso e cobertura universal de saúde (CASSIANI; ROSALES, 2016; 

OPAS, 2013). Garantir o acesso significa eliminar barreiras geográficas, econômicas e 

socioculturais que possam ser impostas à população. Por sua vez, a cobertura universal 

envolve a capacidade do sistema de saúde em atender às necessidades da população, 

incluindo a disponibilidade de infraestrutura, recursos humanos, tecnologias em saúde e 

financiamento (OPAS, 2014). 

Para lidar de forma mais específica com essa problemática e propor medidas que 

ampliem o acesso e a cobertura universal à saúde, a OPAS publicou, no ano de 2013, a 

Resolução CD 52.R13, intitulada “Recursos Humanos em Saúde: Melhorar o Acesso a 

Profissionais de Saúde Capacitados nos Sistemas de Saúde Baseados na Atenção 

Primária à Saúde (APS)” (OPAS, 2013). Nessa resolução, a OPAS recomenda aos 

Estados fortalecer e respaldar as equipes multiprofissionais colaborativas de APS, 

baseadas em modelos de atenção estabelecidos, além de otimizar ao máximo o alcance 

da prática de cada profissão segundo a sua área de competência, o que inclui os 

enfermeiros de prática avançada (CASSIANI; ROSALES, 2016; OPAS, 2013).  

Além dessa medida, a OPAS propôs, no ano de 2014, o Plano Estratégico para 

Cobertura Universal de Saúde (OPAS, 2014). Nesse documento, uma das condições 

apontadas para melhoria dessa cobertura é a composição de Recursos Humanos em 

Saúde, sendo particularmente reconhecida a importância dos enfermeiros (CASSIANI; 
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ZUG, 2014; OPAS, 2014). Outrossim, é sabido que tais iniciativas da OPAS/OMS 

objetivam apoiar amplamente a implementação da EPA nos países da América Latina e 

Caribe. A partir de então, esse tema vem sendo amplamente discutido nessas regiões 

(CASSIANI; ROSALES, 2016). 

 No Brasil o debate sobre a implementação dessa prática vem se intensificando 

em especial ao longo dos cinco últimos anos, desde que, no ano de 2015, os 

representantes do Conselho Federal de Enfermagem e da Associação Brasileira de 

Enfermagem estiveram na sede da OPAS/OMS para discutir sobre o futuro dessa prática 

no Brasil (CASSIANI; ROSALES, 2016). Apesar das funções de prática avançada 

existirem em países como Estados Unidos da América e Canadá há cerca de 50 anos, 

essa função não é bem conhecida pelos enfermeiros, demais profissionais da saúde, ou 

pela população de um modo geral em países da América Latina e Caribe, fazendo com 

que a EPA seja ainda um conceito novo nessas regiões (AGUIRRE-BOZA et al., 2019). 

A Enfermagem de Prática Avançada ou Advanced Practice Nursing (APN), 

como é conhecida essa prática nos EUA, é uma estratégia de ampliação do escopo da 

prática do profissional enfermeiro visando ao atendimento das necessidades de saúde da 

população. Nos EUA, o profissional de enfermagem com escopo de prática avançada na 

área obstétrica é o Certified Nurse-Midwife (CNM). Suas características relevantes, 

apontadas pelo National Council for the Professional Development of Nursing and 

Midwifery (NCNM), são o foco clínico, advocacia do paciente, educação, treinamento, 

consultoria, auditoria e pesquisa (NCNM, 2004). 

Os enfermeiros de prática avançada são mais propensos do que os profissionais 

médicos a fornecerem cuidados de saúde às populações desassistidas, principalmente 

em áreas rurais e remotas (BUERHAUS et al., 2015; CHIN et al., 2011; NEWHOUSE 

et al., 2011). Além disso, há na literatura diversos estudos de elevado nível de evidência 

que demonstram que enfermeiros de prática avançada fornecem um cuidado eficaz e de 

alta qualidade a seus pacientes, alcançando os resultados de saúde almejados, com 

redução de custos e aumento da cobertura aos cuidados de saúde (CASEY et al., 2017; 

KILPATRICK et al., 2014; KURTZMAN; BARNOW, 2017 NEWHOUSE et al., 2011; 

NODSI et al., 2014).  
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 Nesse contexto, Bryant-Lukosius e Martin-Misener (2016) destacam a crescente 

demanda e interesse de diversos países em relação à EPA, por ser vista como veículo 

essencial de inovação e reforma dos sistemas de saúde, tornando-os mais efetivos e 

sustentáveis. Assim, para que esses profissionais sejam incorporados ao sistema de 

atenção primária à saúde, conforme proposto por organizações internacionais, deve-se 

trabalhar no sentido de promover inovações em saúde e novas estratégias educacionais 

(AAPN, 2013; O’HARE, 2010).  

Ademais, compreender o papel do enfermeiro de prática avançada, com 

destaque para a Certified Nurse-Midwife, significa incorporar uma perspectiva diferente 

ao modelo de atenção à saúde em vigor atualmente, biomédico e tecnológico. Neste 

modelo vigente, a gestante é tratada como paciente, os nascimentos são 

majoritariamente hospitalares e o médico é o profissional responsável pela sua 

execução. Assim, nesse modelo não se privilegia a continuidade do cuidado, gerando 

uma solução de continuidade entre o pré-natal e a assistência ao parto (NORMAN; 

TESSER, 2015).  

A Certified Nurse-Midwife é uma prestadora de cuidados primários de saúde 

para mulheres e recém-nascidos (ACNM, 2012). O seu trabalho parte de uma 

perspectiva de que o pré-natal, parto e pós-parto envolvem um processo fisiológico e 

natural da vida da mulher, não devendo, portanto, estar vinculados à noção de doença 

(NORMAN; TESSER, 2015).  Assim, prestar atenção primária, nesse contexto, é 

fornecer serviços de saúde integrados e acessíveis; atender à maioria das necessidades 

de saúde dessa população; e atuar junto à família e à comunidade em relação à saúde da 

gestante (ACNM, 2012).  

A prática do Certified Nurse-Midwife está em concordância com a definição de 

Atenção Primária à Saúde, conforme definido por Barbara Starfield (2002), o que 

envolve o primeiro contato da assistência continuada centrada na pessoa, de modo a 

satisfazer suas necessidades de saúde. Por praticarem em um nível avançado, as CNMs 

assumem a responsabilidade pela provisão, ou referência, se for o caso, dos serviços de 

saúde apropriados, incluindo prescrição, administração e dispensação de agentes 

farmacológicos (ACNM, 2012). 
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Médicos brasileiros de atenção primária que estudaram a atuação das Midwives 

no sistema de saúde da Inglaterra, o National Health Service (NHS), propuseram a 

incorporação de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras na realidade da APS no Brasil 

(NORMAN; TESSER, 2015). Eles lembram que o NHS é o maior exemplo em termos 

de modelo de saúde pública no mundo e que a taxa de moralidade materna nesse país é 

de cerca de 8 para cada 1000.000 gestantes. Os autores defendem veementemente que a 

incorporação desses profissionais traria uma série de benefícios ao Sistema Único de 

Saúde, tais como: redução do número de cesáreas, de intervenções desnecessárias e da 

violência obstétrica; diminuição da mortalidade materna; permitiria continuidade do 

cuidado e um relacionamento entre esse profissional e a gestante, o que personalizaria o 

seu cuidado; e permitir aos profissionais médicos mais tempo para se dedicarem aos 

doentes, ou para se dedicarem às situações de risco, no caso dos médicos obstetras 

(NORMAN; TESSER, 2015).    

Os Enfermeiros Obstetras (EOs) brasileiros possuem uma base de formação 

muito semelhante ao que é citado para as CNMs, no que diz respeito ao modelo de 

atenção à saúde. Isso favorece a implementação das CNMs no Brasil, especialmente ao 

se considerar que este país já possui a Atenção Primária à Saúde como base de seu 

sistema de saúde. De acordo a lei de exercício profissional, aos enfermeiros obstetras 

brasileiros incumbe assistência à parturiente e ao parto normal; identificação de 

distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico; além da 

realização de episiotomia, episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessária 

(COFEN, 1986).  

Normas específicas do Ministério da Saúde já reconhecem a prática dos EOs de 

forma autônoma em Centros de Parto Normal (CPNs), os quais podem ser conduzidos 

exclusivamente por esses profissionais. Além disso, o Brasil já demonstra resultados 

positivos no que diz respeito à qualidade e à segurança da atenção prestada por EOs às 

mulheres e recém-nascidos, especialmente em estados como Rio de Janeiro e Minas 

Gerais (AMARAL t al., 2019; CARLOS et al., 2019; GTEO, 2016). Apesar do amparo 

legal para a prática dos Enfermeiros Obstétricas no Brasil, e de a prática dos EOs estar 

de acordo com recomendações da OPAS, OMS e MS, esses profissionais enfrentam 
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desafios relevantes no que diz respeito à autonomia da sua prática (AMARAL et al., 

2019; SANTOS et al., 2019).  

Os desafios que são postos à prática e à autonomia dos Enfermeiros Obstetras 

podem servir também como potencial barreira à ampliação do seu escopo de prática no 

Brasil. A exemplo dessas barreiras, destacam-se a predominância do modelo 

tecnocrático de atenção à saúde; questões de ordem institucional, ou a visão de modelo 

de atenção que direciona as normas institucionais; a falta de uma cultura de trabalho 

colaborativo, principalmente por resistência médica; dificuldades de financiamento, 

entre outras (COFEN, 2018; SANTOS et al., 2019; OPAS, 2018).  

 No entanto, diante da irrefutável relevância da Enfermagem de Prática 

Avançada, em especial das CNMs, comprovada a partir de diversas evidências 

científicas supramencionadas, torna-se imprescindível, então, que se reúnam esforços 

para implementação dessa prática no Brasil (CASEY et al., 2017; KILPATRICK et al., 

2014; KURTZMAN; BARNOW, 2017; NEWHOUSE et al., 2011; NODSI et al., 2014). 

Além das melhorias nos indicadores de saúde da população, a EPA pode favorecer o 

reconhecimento da prática da enfermagem, no momento em que lhes garante uma 

prática autônoma e independente.  

 Segundo Bryant-Lukosius e Martin-Misener (2016), determinar os tipos de 

função de prática avançada que melhor servem às necessidades de um país e à melhoria 

dos indicadores do seu sistema de saúde é fundamental à implementação efetiva dessa 

prática. Além disso, Zug et. al (2016) afirmam que, para obter êxito no processo de 

implementação da EPA, é necessário que o papel do enfermeiro esteja claramente 

definido entre esses profissionais, em especial a sua atuação no contexto da Atenção 

Primária à Saúde.  

Os EUA apresentam as funções de prática avançada há mais de 50 anos e para a 

sua criação levou-se em consideração o papel dos enfermeiros de saúde pública (ZUG et 

al., 2016). Todos os estados norte-americanos possuem regulação para essa prática e em 

21 desses, além do Distrito de Columbia, se exerce plena autoridade da prática. No 

Estado de Nova York (NY), as Enfermeiras de Prática Avançada atuam sob um escopo 

de prática reduzido, em que é exigida relação de colaboração com um profissional 

médico.  
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De acordo com a história de implementação da EPA nos EUA, as Nurse-

Midwives tiveram a sua prática idealizada por volta de 1914, quando se desejava 

resolver questões de altas Taxas de Mortalidade Materna. Desde então atuam em 

maternidades de base comunitária no estado de NY (HAMRIC et al., 2014). Ao longo 

dos anos essas profissionais incorporaram novas habilidades e competências que lhes 

garantem hoje uma prática autônoma e independente no atendimento das necessidades 

da mulher e seu concepto. 

Apesar de os EUA se apresentarem como um contexto no qual essa prática já 

está bem consolidada, esse fato não garante que a EPA seja uma alternativa válida em 

contextos diversos. As realidades são mutáveis e precisam ser analisadas caso a caso, 

segundo as necessidades de cada uma delas. Por esse motivo, ao longo do presente 

estudo, objetiva-se compreender o contexto das Práticas Avançadas de Enfermagem nos 

EUA, para que a a análise desse contexto sirva para reflexão acerca da implementação 

dessa prática na realidade brasileira. 

A implementação da Enfermagem de Práticas Avançadas em uma nova realidade 

é um processo complexo. Isso porque iniciativas relacionadas à educação, política, 

regulação e prática devem acontecer de maneira coordenada e interconectada para que 

esse processo seja efetivo (DLAMINI et al., 2020). Quando apenas algum desses fatores 

se desenvolve, a exemplo da criação de programas educacionais específicos, sem que os 

demais sejam abordados, como a ausência de legislação que autorize essa prática, os 

EPAs não poderão atuar nos limites pretendidos para o seu licenciamento.  

Além disso, esse processo torna-se ainda mais complexo no momento em que é 

contexto-dependente. Os fatores sociais, culturais, econômicas, políticos, entre outros, 

de cada uma das localidades onde essa prática se desenvolve irão influenciá-la 

diretamente (HAMRIC et al., 2014). A fim de corroborar essa afirmação, Morin (2003) 

aponta que problemas ou fenômenos particulares só podem ser posicionados e pensados 

corretamente dentro de seus contextos.  

Os elementos que compõem o todo – o econômico, o social, o psicológico, o 

afetivo, o mitológico – são indissociáveis e existe um tecido interdependente entre o 

todo e as partes, as partes e o todo, que forma a complexidade. Compreender como 

esses elementos interagem entre si para formar uma determinada realidade trata-se, pois, 
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de um desafio que pode ser examinado a partir de um pensamento complexo (MORIN, 

2003).  

Diante disso, torna-se impossível pensar a implementação da EPA, no âmbito 

deste estudo, sem que sejam levados em consideração aspectos históricos, sociais, 

políticos, econômicos e relacionais que envolvem a enfermagem brasileira. De acordo 

com Morin (2003), abordagem a esse tipo de problema exige um pensamento do 

contexto e do complexo. Envolve a elaboração de um pensamento que liga e enfrenta a 

incerteza apresentada pela realidade. O ambiente de cuidados à saúde na América Latina 

é extremamente complexo e precisa ser examinado cuidadosamente no momento em 

que se deseja implementar a EPA (CASSIANI; ZUG, 2014).  

Portanto, diante da complexidade do problema apresentado e da necessidade de 

se compreender os contextos apresentados pelo Brasil e Estados Unidos, utilizaram-se o 

referencial teórico de Edgar Morin (2003) e a análise de contexto de Hinds et al. (1992) 

para subsidiar o presente estudo. Assim, as ideias desenvolvidas por esses autores serão 

utilizadas tanto no desenvolvimento da análise do contexto da EPA nos EUA, quanto 

nas reflexões sobre a implementação dessa prática na realidade brasileira.  

 Para que se possa refletir sobre aspectos específicos do processo de 

implementação da EPA, será utilizada uma estrutura que descreve um Processo 

Participativo, Baseado em Evidências e Centrado no Paciente para o desenvolvimento 

da função de Enfermagem de Práticas Avançadas. A estrutura é conhecida 

internacionalmente pelo acrônimo PEPPA, cuja definição no idioma inglês é 

Participatory Evidence-based Patient-focused Process for Advanced Practice Nursing 

role and development (PEPPA framework) (BRYANT-LUKOSIUS & DICENSO, 2004). 

. 

 A estrutura PEPPA foi desenvolvida com a finalidade de orientar os países que 

estão em fase de implementação da EPA, além de auxiliar os países que já têm essa 

prática implementada a desenvolver as funções da Prática Avançada de Enfermagem. O 

processo é descrito ao longo de nove passos, interdependentes entre si, o qual será 

descrito mais adiante. 

 Por fim, se faz necessário compreender que a problemática envolvendo a 

implementação da EPA em um novo contexto, onde essa realidade talvez pareça 
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distante, não significa que essa realidade deva ser completamente modificada. Significa, 

por outro lado, o desenvolvimento das condições ou ações que sejam apropriadas ao 

contexto já existente, de modo a fortalecer os elementos favoráveis, os quais constituem 

aquela realidade. Após se compreender a EPA e a sua relevância, caberá à Enfermagem 

brasileira enfrentar as incertezas e saber começar um processo de mudanças capaz de 

impactar significativamente e de forma positiva a saúde de sua população. 

 Diante da problemática exposta acima, foi estabelecido o seguinte 

questionamento: Como os elementos das Práticas Avançadas de Enfermagem no 

contexto norte-americano, especialmente das Certified Nurse-Midwives (CNMs)/Nurse 

Practitioners (NPs), podem contribuir para o processo de implementação dessa prática 

no contexto obstétrico brasileiro? 

A pesquisa partiu dos seguintes pressupostos:  

(a) A Prática Avançada de Enfermagem nos Estados Unidos da América permite 

a atuação do enfermeiro de maneira autônoma e reconhecida, em um escopo de prática 

diferenciado, que inclui habilidades avançadas de avaliação clínica, diagnóstico e 

tratamento, de modo a atender às necessidades de saúde de grande parte da população;  

(b) A compreensão do contexto da Enfermagem de Prática Avançada nos 

Estados Unidos da América permite a identificação dos aspectos da realidade brasileira 

que precisam ser considerados e discutidos para subsidiar uma proposta de 

implementação dessa prática no Brasil. 

Diante do exposto, o presente estudo se justifica por diversos motivos. O 

primeiro deles diz respeito ao crescente interesse na temática da Enfermagem de Prática 

Avançada ao longo dos últimos anos, tendo em vista as recentes medidas adotadas 

internacionalmente para sua implementação em países da América Latina e Caribe. 

Justifica-se também pela falta de familiaridade e de clareza sobre os papéis da EPA 

entre os profissionais de enfermagem, demais profissionais da saúde, legisladores e 

outros potenciais apoiadores dessa prática no Brasil, entendimento esse que seria 

essencial ao processo de implementação. Ademais, a realização de um estudo in loco é 

imprescindível para que essa prática seja compreendida nas configurações exatas do 

contexto onde ocorre, para que possa proporcionar a compreensão necessária acerca de 

um fenômeno complexo, tal qual é a EPA.  
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 Além disso, a escolha dos Estados Unidos, mais especificamente a cidade de 

Nova York (NYC), tem relação direta com a experiência que esse país acumula sobre a 

EPA, o que faz com que o Brasil possa extrair lições diversas desse contexto. NYC é 

uma das cidades mais populosas dos EUA e conta com uma diversa população de 

imigrantes e indivíduos em situação de vulnerabilidade, principal clientela-alvo das 

intervenções da EPA. De forma cumulativa, a plena autonomia da prática dos 

Enfermeiros de Prática Avançada permitida nessa realidade promove um cenário 

extremamente favorável ao aprendizado de como a EPA acontece nesse país. 

Desse modo, defende-se a tese de que a análise da Prática Avançada de 

Enfermagem, tal como ocorre no contexto norte-americano, com enfoque na função das 

Certified Nurse-Midwives e Nurse Practitioners, pode fornecer reflexões válidas ao 

processo de implementação dessa prática no Brasil, na área da obstetrícia.  

1.1 OBJETIVO GERAL 

- Analisar a Prática Avançada de Enfermagem, em especial das Certified Nurse-

Midwives e Nurse Practitioners, nos Estados Unidos da América, de modo a 

subsidiar reflexão sobre o processo de implementação dessa prática no contexto 

obstétrico brasileiro.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Descrever a Prática Avançada de Enfermagem no contexto norte-americano, com 

enfoque na função das Certified Nurse-Midwives e Nurse Practitioners;  

- Refletir sobre o processo de implementação das Práticas Avançadas de enfermagem 

no contexto obstétrico brasileiro.  
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2 CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITUAL 
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2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA DE SAÚDE NORTE-

AMERICANO  

  

Os ideais liberais que norteiam a economia norte-americana direcionam também o 

modo de se fazer e organizar as práticas de saúde nesse país. Após um período de 

industrialização, urbanização e crescente complexidade social posterior à Segunda 

Guerra Mundial, os Estados Unidos da América (EUA) encontraram respostas às suas 

necessidades econômicas no padrão liberal, em um sistema no qual o Estado deve 

intervir de forma mínima possível na economia e deve fomentar a livre concorrência 

(ENAP, 1997; SMITH, 1981). Nos EUA, a saúde não é compreendida como dever do 

Estado (KOTECHA, 2010).  

 A principal forma da assistência à saúde nesse país é por meio da contratação de 

um seguro privado. As instituições privadas são as grandes responsáveis pelos 

convênios médicos, sendo os maiores responsáveis por garantirem a cobertura à saúde 

da população americana (KOTECHA, 2010). A maior parte dos indivíduos assegurados 

está acobertada por meio de seus empregadores, haja vista que muitas das grandes 

empresas têm seu próprio sistema de seguro ou compram serviços de empresas de 

seguro privado (ENAP, 1997). Apesar disso, o governo norte-americano financia dois 

tipos de seguro saúde, o Medicaid e o Medicare, que são destinados a pessoas que se 

encontram abaixo da linha da pobreza e idosos, segundo critérios pré-definidos 

(KOTECHA, 2010).  

 Assim, os EUA se caracterizam como o único país com economia desenvolvida 

que participa de forma limitada no financiamento e gestão do setor da saúde para a 

população economicamente ativa (ANDRADE; LISBOA, 2000). Além disso, trata-se 

do único país, entre aqueles do mundo ocidental desenvolvido, que não possui um 

sistema nacional de saúde (ENAP, 1997).  

Diante da complexidade da prática de mercado em saúde, o Estado precisa 

participar ativamente na regulação desse setor. Apesar disso, sua atuação é limitada 

quando diz respeito ao planejamento e fornecimento direto de atenção à saúde. Assim, 

predominam os interesses privados e as decisões em nível local, tendo em vista a 
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elevada autonomia dos estados como característica da política norte-americana (ENAP, 

1997).  

 De acordo com o sistema federalista de governo americano, a responsabilidade 

pelo setor da saúde é partilhada entre o governo federal e os governos dos estados 

(COLLINS; LAMBREW, 2019). Essa característica fornece aos estados grande 

autonomia e liberdade na elaboração de leis e normas que lhes são próprias. Dessa 

forma, os estados podem determinar diferentes tipos de cobertura de saúde e deliberar 

sobre o funcionamento dos convênios médicos em seus territórios (KOTECHA, 2010; 

ENAP, 1997).  

Os 50 estados americanos possuem suas respectivas agências responsáveis pela 

saúde. Essas agências não têm de obedecer necessariamente ao estabelecido no nível 

central, exceto em relação às metas que determinam o repasse de verba (ROEMER, 

1991). Ao nível federal não compete envolvimento direto com a prestação serviços de 

saúde, mas a transferência de recursos e delegação de responsabilidades às agências 

públicas e privadas do setor da saúde (ENAP, 1997). 

 Muitos serviços estão ainda fora do limite de atuação das agências estaduais e, 

então, competem às agências locais de saúde, as quais possuem também elevada 

autonomia e diversidade organizacional (ENAP, 1997). A autonomia proporcionada às 

agências estaduais e locais de saúde, bem como a descentralização do poder conferido 

às unidades federativas dos EUA são responsáveis pelas diferenças na cobertura de 

saúde entre as diferentes regiões do país. Além disso, pelo mesmo motivo, a legislação 

que regula o escopo de prática de profissionais da saúde difere entre os estados 

(ROEMER, 1991). 

 Com vistas a minimizar as desigualdades geradas pelo sistema capitalista, os 

EUA incorporaram políticas sociais assistencialistas no setor da saúde a partir dos anos 

1960 (ENAP, 1997). De acordo com Fleury (1994), essas políticas ganharam força no 

momento em que a sociedade norte-americana incorporou em seu discurso questões de 

igualdade, direitos civis e democracia racial. É nesse contexto que foram criados os 

programas Medicaid e Medicare, que visam à prestação de serviços de saúde a idosos e 

pessoas com baixa renda (ANDRADE; LISBOA, 2000). 
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 O Medicare é um seguro social público para indivíduos com mais de 65 anos, 

que tenham contribuído com pagamento de impostos ao longo dos anos de trabalho, 

além de indivíduos acometidos por incapacidade. O programa é administrado e 

financiado pelo governo federal, apesar de gerenciado por agências intermediárias 

privadas, as quais são responsáveis por efetuar pagamentos aos provedores. O Medicaid 

é financiado pelo governo federal em conjunto com os estados e presta assistência a 

famílias consideradas de baixa renda (ENAP, 1997). Trata-se de um programa 

extremamente complexo, no qual a oferta de serviços em muito difere dos seguros 

comuns e, por isso, é onde é alocada a maior parte dos recursos públicos em saúde. 

Dentro do programa, há ainda distintas categorias de elegibilidade que contemplam 

pacotes diferenciados de prestação de serviços (ENAP, 1997). 

 Existe, no entanto, uma considerável parcela da população americana que se 

encontra em situação de vulnerabilidade. Entre essas pessoas, encontram-se aqueles que 

não podem arcar com os custos de um seguro privado de saúde, que não se enquadram 

nos critérios estabelecidos pelos planos financiados pelo governo, ou ainda aqueles que 

não conseguem contratar nenhum tipo de seguro, por apresentarem doenças que os 

classificam como pacientes de maior risco (ENAP, 1997). Percebe-se, assim, que a 

cobertura em saúde nos EUA é, portanto, essencialmente irregular e desigual.  

 Conquistas recentes no setor da saúde americano dizem respeito à aprovação, no 

ano de 2010, do Pacient Protection and Affordable Care Act (PPACA), que pode ser 

traduzido como Lei de Proteção e Cuidado Acessível ao Paciente. Essa legislação, 

conhecida de forma genérica como Affordable Care Act (ACA), objetiva reduzir os 

gastos do governo federal com saúde e ampliar o acesso à saúde àqueles que se 

encontram como uninsured, a partir de estratégias como: flexibilização dos critérios 

para participar dos programas financiados pelo governo, aumentando, assim, o número 

de acobertados; incentivos fiscais para que pequenas empresas forneçam planos de 

saúde; e aplicação de multa àqueles indivíduos que não adquirissem seguro saúde até 

um prazo estabelecido (IOM, 2011). 

 O ACA constituiu, então, a maior mudança na configuração do sistema de saúde 

dos EUA desde 1965, quando foram criados o Medicare e Medicaid. Esse previu 

expandir a cobertura para mais de 32 milhões de pessoas. A partir disso, necessidade de 



�32

melhoria do sistema de saúde tornou-se ainda mais evidente, tendo em vista que os 

desafios relacionados à qualidade e aos custos ainda persistem (IOM, 2011). 

 Os desafios relacionados ao custo e qualidade dos cuidados encontram respaldo 

na própria forma como se organiza o sistema de saúde norte-americano. O sistema de 

saúde dos EUA caracteriza-se por ser altamente fragmentado entre os seus diversos 

setores, o que promove uma barreira importante entre a qualidade do cuidado e o seu 

custo. Assim, essa característica decorre das graves desconexões entre os setores 

público e privado; entre profissionais e pacientes; entre as necessidades individuais e a 

forma pela qual qual os profissionais são educados ou treinados; entre as necessidades 

de saúde e os serviços ofertados; bem como entre aqueles que possuem seguro-saúde e 

os não assegurados (STEVENS, 1999).  

 Além de um sistema de saúde fragmentado, a atenção à saúde dos EUA é 

amplamente voltada à prevenção secundária e terciária e às especialidades médicas, 

com pouca atuação em prevenção primária à saúde e com baixo foco na saúde da 

população. As consequências disso são o alto custo da saúde, aumento do número de 

doenças crônicas não transmissíveis, acesso à saúde ineficiente (IOM, 2011). Para que 

possam atender às necessidades de saúde que se apresentam em consequência do 

desequilíbrio no seu processo saúde/doença, muitos dos indivíduos buscam apenas 

cuidados pontuais em ambientes hospitalares ou serviços de urgência e emergência. 

Trata-se, pois, de uma atenção ineficaz, descontínua e de elevado custo que compromete 

a sustentabilidade do sistema de saúde (SOREL, 2014).  

2.2 A ENFERMAGEM NORTE-AMERICANA 

  

Nos Estados Unidos da América (EUA), a enfermagem representa a mais 

ampla categoria de profissionais de saúde, contando com cerca de 3 milhões de 

profissionais. A quantidade de enfermeiros é cerca de quatro vezes maior do que a de 

médicos (FRAHER et al., 2015; IOM, 2011).  

 Por esse e outros motivos, a enfermagem possui uma importante função na 

transformação que se espera no sistema de saúde americano desde a implantação do 

Affordable Care Act (ACA). Além de ser capaz de transformar o modo de fazer saúde, 



�33

espera-se que a própria enfermagem seja transformada ao longo desse processo 

(FRAHER et al.,2015). Assim, a instituição do ACA fez com que se lançasse um olhar 

especial sobre a enfermagem, que foi percebida como a profissão da saúde capaz de 

desenvolver suas potencialidades para atender a essa demanda e promover as melhorias 

desejadas (IOM, 2011). 

 O Institute of Medicine (2011) reconhece que os enfermeiros possuem uma 

função central como líderes e membros da equipe de saúde e o seu papel é fundamental 

para que se possa adequar o atual sistema de saúde aos desafios que enfrenta. Os 

enfermeiros atuam no sentido de promover um cuidado integrado, holístico e centrado 

no paciente. Além disso, o seu nível de formação garante que seja dispensado à 

população um cuidado seguro, efetivo, de alta qualidade e de custo acessível. Para que 

esse objetivo seja atingido, deve-se permitir que os enfermeiros utilizem todo o seu 

potencial de atuação, dentro dos limites de sua formação, bem como se deve promover 

melhorias no seu processo educacional para que o seu escopo de ação seja otimizado 

(IOM, 2011). 

 Nos EUA, os profissionais da Enfermagem organizam-se em diferentes níveis de 

formação e, em consequência disso, possuem diferentes funções dentro da enfermagem, 

o que envolve escopos de prática diferentes. Assim, as categorias profissionais de 

enfermagem são: Certified Nursing Assistant (CNA); Licensed Practical Nurse (LPN); 

e Registered Nurse (RN). Cada uma dessas possui diferentes exigências educacionais, 

de licenciamento e credenciamento, o que pode variar de estado para estado (IOM, 

2011). 

 Os RNs, ou bacharéis enfermagem, podem ainda progredir em seu nível de 

formação e tornarem-se especialistas em determinada área clínica ou foco populacional; 

mestres na área acadêmica ou na prática da enfermagem; ou doutores em filosofia ou da 

área prática da enfermagem. Aos RNs que realizam mestrado ou doutorado na área da 

prática de enfermagem confere-se o título de Advanced Practice Nurse (ANP), ou 

Enfermeiro de Prática Avançada (EPA) (IOM, 2011). Os EPAs possuem um escopo de 

prática diferenciado, lhes sendo possibilitada a realização de procedimentos 

especializados, tendo em vista que realizam aperfeiçoamento em determinadas áreas e, 



�34

assim, assumem a realização de procedimentos e atribuições antes privativas dos 

médicos (LEAL; MELO, 2018). 

 As categorias de Nurse Assistant e Practical Nurse possuem grau de formação 

abaixo do superior. A esses profissionais, que possuem cursos de nível médio ou 

treinamentos prévios, é permitido dar continuidade à formação de enfermeiro nas 

instituições de nível superior. No que diz respeito às atividades que executam na prática, 

essas são auxiliares ao trabalho do enfermeiro e, por isso, os CNAs e LPNs são 

hierarquicamente subordinados ao RN (LEAL; MELO, 2018). Os CNAs proveem 

cuidados básicos de enfermagem, como fornecer a dieta, auxiliar no banho, mobilizar o 

paciente, trocar roupas de cama, entre outros cuidados que lhes sejam delegados. 

Normalmente atuam em instituições de longa permanência, como aquelas destinadas a 

idosos ou home care. Para adquirir certificado de CNA, é exigido treinamento que pode 

ser no próprio campo de trabalho, ou podem ser exigidas 75 horas de treinamento prévio 

aprovado pelo estado onde irá atuar (IOM, 2011).  

Os  LPNs  podem  atuar  sob  a  supervisão  do  enfermeiro  ou  do  médico.  O 

quantitativo de profissionais que atuam nessa categoria é inferior  ao quantitativo de 

RNs. Há atualmente cerca de 3.9 milhões de enfermeiros (RNs) com licenciamento para 

atuar  em um dos  estados  americanos,  enquanto que o  número de  LPNs é  cerca  de 

920.000 (NCBS, 2020). A demanda por LPNs em hospitais tem decrescido ao longo dos 

últimos  anos,  apesar  de  subsistir  em instituições  de  longa  permanência,  clínicas  ou 

consultórios  médicos.  LPNs  fornecem  cuidados  básicos  de  enfermagem,  tais  como 

verificação  de  sinais  vitais,  troca  de  curativos  e  dispensação  de  medicamentos,  na 

maioria dos estados (IOM, 2011).

 A certificação ocorre por meio de um programa educacional, cuja duração varia 

entre 12 e 18 meses, normalmente em uma faculdade técnica (IOM, 2011). O programa 

normalmente  dá  ênfase  a  procedimentos  de  enfermagem e  ao  exame nacional  para 

licenciamento de enfermeiros, o National Council Licensure Examination (NCLEX). O 

exame pode ser direcionado aos Practical Nurses, o NCLEX-PN, ou para enfermeiros, 

o  NCLEX-RN  (NCBSN,  2020).  Os  requisitos  para  realização  do  NCLEX-PN  e 

obtenção do licenciamento como LPN incluem possuir diploma de ensino médio ou 

equivalente  e  a  conclusão  de  um  programa  de  enfermagem  prática/profissional 

credenciado (IOM, 2011). Após aprovação no exame nacional para licenciamento é que 
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esses profissionais podem dar início ao exercício de sua profissão no estado para o qual 

se inscreveram. 

Os Registered Nurses possuem a prestação de um cuidado holístico e centrado 

no  paciente  como  o  foco  principal  da  sua  prática.  Isso  inclui  avaliação  clínica, 

monitoramento,  administração  de  uma  variedade  de  tratamentos  ou  medicamentos, 

educação em saúde ao paciente ou sua família, bem como atuação como membro de 

uma equipe interdisciplinar. Os enfermeiros cuidam de indivíduos e suas famílias ao 

longo de todas as fases da vida e do continuum saúde e bem-estar, além de poderem 

atuar como líderes nos serviços de saúde ou na área acadêmica (IOM, 2011). Nos EUA, 

existem diversos pontos de partida ou formas de progressão educacional através dos 

quais se pode obter o título de Registered Nurse. Os pontos de entrada para que se torne 

um RN são o Associate Degree in Nursing (ADN) e o Baccalaureate Degree in Nursing 

(BSN) (IOM, 2011). 

 O Grau Associado em Enfermagem (ADN) é o requisito mínimo para tornar-se 

um RN nos EUA. O ADN prepara os RNs para prover cuidados diretos de enfermagem 

em diversos cenários de prática. Esses profissionais normalmente atuam tanto em 

cenários de atendimento ambulatorial, quanto de internamento hospitalar. Sua formação 

é fornecida por escolas de enfermagem fundamentadas em uma base hospitalar. O 

programa normalmente possui duração entre dois e três anos. Entre as exigências para 

conclusão do curso, normalmente estão as disciplinas de anatomia, fisiologia, 

microbiologia, química, nutrição, psicologia, entre outras. Os graduandos podem, então, 

migrar para o bacharelado ou programa educacional mais elevado (IOM, 2011).  

 Todos os enfermeiros que adquiriram certificação a partir do ADN serão 

licenciados para a prática somente após aprovação no NCLEX-RN. Para que seja 

elegível à realização do NCLEX-RN, o indivíduo deverá possuir diploma do ensino 

médio, ou equivalente, e diploma de enfermagem. O histórico, ou background do 

candidato também é verificado antes da concessão do licenciamento como RN. Cerca de 

36% dos enfermeiros nos Estados Unidos possuem formação em nível de grau de 

associado em enfermagem (ADN) (IOM, 2011). 

O Grau de Bacharelado em Enfermagem (BSN) confere uma formação que vai 

além  daquela  adquirida  no  ADN  e  possui  um  foco  em  disciplinas  que  envolvam 

liderança, comunicação e pensamento crítico. A certificação é adquirida através de um 
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programa que normalmente tem duração de quatro anos e é oferecido por faculdade ou 

universidade. Os enfermeiros com essa formação podem atuar em diversos cenários de 

prática e estarão também preparados para os diversos programas de pós-graduação em 

enfermagem. De igual forma, os indivíduos que concluam o BSN e desejem atuar como 

RN deverão submeter-se ao exame do NCLEX-RN (IOM, 2011). 

Os  RNs  podem ainda  adquirir  certificado  de  especialista  em diversas  áreas, 

como cuidados intensivos, saúde pública, saúde ocupacional, pediatria, neonatologia, 

geriatria, oncologia, ginecologia e obstetrícia, entre outras. Além disso, podem ainda 

progredir em sua formação ao cursar programas em nível de mestrado e doutorado. Em 

nível de mestrado, o RN pode realizar programas de mestrado em enfermagem (MSN), 

que preparam para áreas de administração em enfermagem e liderança clínica ou para a 

área acadêmica; como também pode preparar para alguma das funções da Advanced 

Practice Nursing (APN) ou Enfermagem de Prática Avançada (EPA) (IOM, 2011).

 As áreas de especialidade da APN são: Nurse Practitioners (NP), Clinical Nurse 

Specialists (CNS), Certified Registered Nurse Anesthetists (CRNA) e Certified Nurse 

Midwife (CNM). Além de decidir por uma das quatro áreas de especialidades, o pós-

graduando em EPA deverá escolher entre uma das seis áreas de foco populacional. O 

foco populacional pode ser um dos que se seguem: família/indivíduo ao longo do ciclo 

de vida; adulto/gerontologia; neonatal; pediatria; saúde da mulher ou gênero 

relacionado; psiquiatria e saúde mental (NCSBN, 2008). 

 Os NPs são enfermeiros de prática avançada que proveem um amplo grau de 

cuidados em diversos cenários de prática. Entre suas atividades cotidianas estão a coleta 

da história clínica e realização de exame físico completos; diagnóstico e tratamento de 

muitos dos problemas de saúde agudos ou crônicos que são comuns na população; 

interpretação de exames laboratoriais e de imagem; prescrição e manejo de tratamentos 

medicamentosos e outras terapias; educação em saúde e aconselhamento ao paciente 

com ênfase na prevenção de doenças e manutenção da saúde; encaminhamento de 

pacientes para outros profissionais  da saúde ou outras especialidades (NCSBN, 2008).  

 Os CNS atuam em uma variedade de ambientes de saúde e participam na 

capacitação ou mentoria de outros enfermeiros, manejo de casos clínicos, pesquisa, 

projeção ou condução de programas de melhoria da qualidade, além de atuarem em 

consultorias ou como educadores. Os CRNAs administram anestesias e proveem 
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cuidados relacionados a esse procedimento. Atuam antes e depois de cirurgias ou 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, além de procedimentos obstétricos. Podem 

atuar ainda com o manejo da dor e em serviços de emergência, como manejo de vias 

aéreas. Entre os seus mais comuns cenários de prática estão as salas de cirurgia, 

consultórios de dentista e serviços de cirurgia ambulatorial (NCSBN, 2008).  

 Os CNMs proveem cuidados primários a mulheres, o que inclui realização de 

exames ginecológicos, planejamento familiar, cuidados pré-natais, manejo do trabalho 

de parto e parto de baixo risco e cuidados neonatais. Os cenários da sua prática incluem 

hospitais, centros de parto, clínicas comunitárias e a residência dos pacientes (NCSBN, 

2008).  

Em nível  de  doutorado,  o  RN pode  avançar  sua  formação  em programa de 

Doutorado em Filosofia em Enfermagem (Doctor of Philosophy in Nursing – PhD); ou 

de Doctor of Nursing Practice (DNP), o mais elevado grau de formação como EPA. O 

PhD prepara RNs para atividades de ensino em universidades, bem como para condução 

de pesquisas. Além disso, alguns desses profissionais têm sido empregados também em 

determinados  cenários  de  prática  clínica.  O DNP prepara  os  pós-graduandos  para  a 

prática avançada de enfermagem e funções de liderança na área clínica. Em significativo 

número, os DNPs estão igualmente empregados em áreas acadêmicas (IOM, 2011). 

2.3 A TEORIA DA COMPLEXIDADE DE EDGAR MORIN (2003)  

O pensamento complexo de Edgar Morin foi utilizado ao longo da escrita desta 

tese, com vistas a fundamentar a análise do contexto da EPA nos Estados Unidos, bem 

como direcionar o diálogo entre essa essa realidade e o contexto brasileiro, que será 

apresentado no Capítulo 4. A Complexidade não deseja dar todas as informações sobre 

um dado fenômeno, mas, em vez disso, deseja respeitar as suas diversas dimensões 

(MORIN, 2000).  

De acordo com Morin (2000), somos seres ao mesmo tempo físicos, biológicos, 

sociais, psíquicos e espirituais, ou seja, complexos. A Complexidade tenta conceber a 

articulação, a identidade, e a diferença entre todos esses aspectos ao aspirar à 

multidimensionalidade. Toda visão parcial ou unidimensional é pobre. A pobreza do 

pensamento simplificante consiste na separação dos aspectos que constituem o todo, na 
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tentativa de compreendê-los, que em seguida são unificados através de uma redução 

mutilante (MORIN, 2000). 

 Ainda segundo esse filósofo, o entendimento do universo é visualizado no 

interior de sistemas de ordem e desordem, os quais estão inseridos em redes de 

interação e organização que formam uma matriz tetragramática (ordem, desordem, 

interação, organização). Ao longo dessa matriz, um dos termos age e retroage sobre os 

outros, a partir do princípio da recursividade, devendo ser flexível, dialógica, 

generativa, aberta às lógicas já conhecidas ou que se venham a conhecer, numa 

perspectiva de organização e reorganização permanente (MORIN, 2000, p. 157). 

 Três conceitos são elementares à compreensão da Teoria da Complexidade, são 

esses o de sistema, interação e organização. A organização é aquilo que constitui um 

sistema a partir de elementos diferentes. Ela constitui uma unidade e uma 

multiplicidade, simultaneamente. Um sistema é mais é é menos do que aquilo que 

poderíamos chamar de soma das suas partes. Isso ocorre porque as organizações 

provocam coações que inibem as potencialidades existentes em cada uma das partes. Ao 

mesmo tempo, o todo organizado é alguma coisa a mais do que a soma de todas as suas 

partes. Isso decorre do surgimento de qualidades que não existiriam se não fosse essa 

organização. Outrossim, essas qualidades emergentes retroagem ao nível das partes e 

podem também estimulá-las a exprimir suas potencialidades (MORIN, 2000).   

 Na compreensão dos elementos acima descritos está implicado o princípio 

hologramático da Teoria da Complexidade, a partir do qual se apreende que é 

impossível separar as partes do todo para que se possa compreender um fenômeno em 

estudo. O holograma é uma imagem física em que suas qualidades de relevo, cor e de 

presença se devem ao fato de que cada uma das suas partes inclui quase toda a 

informação do conjunto que ela representa. Morin (2000) ilustra esse princípio a partir 

da constituição genética das células do corpo humano. Por exemplo, a célula da 

epiderme contém informação genética do ser global, mesmo que, para que se expresse 

como epiderme, parte dessa informação genética esteja silenciada. Assim, não somente 

a célula da epiderme constitui o todo do organismo humano, como o todo – a 

informação genética – está nela contida (MORIN, 2000).  
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 Desse modo, compreende-se que não só a parte que está no todo, como o todo 

está nas partes. Morin (2000) nos incita a abandonar um tipo de explicação linear em 

prol de um tipo de explicação em movimento, circular, em que partimos das partes para 

o todo, e do todo para as partes, na tentativa de compreender um fenômeno. Para que 

isso seja possível, o filósofo propõe ainda que unamos o princípio hologramático ao 

princípio da recursividade, ou de organização recursiva.   

 A organização recursiva é aquela organização cujos efeitos e produtos 

condicionam a sua própria causação. Ou seja, os produtos são necessários à produção 

daquilo que os produz. Morin (2000) cita o exemplo da reprodução da espécie humana 

para explicar o princípio da recursividade. Ele afirma que o seres humanos interagem 

entre si para produzir aquilo que será o produtor de si mesmo, outro ser humano, que 

atuará como perpetuador da espécie.   

Asim, uma sociedade é produzida a partir das interações entre indivíduos, e 

essas interações produzem um todo organizado – sociedade – que rá retroagir sobre 

cada um dos indivíduos para coproduzi-los como indivíduos humanos, o que eles não 

seriam se não possuíssem instrução, cultura e a linguagem, o que é proporcionado a 

partir do todo social (MORIN, 2000). Esse estudioso afirma ainda que, para se 

compreender um fenômeno de pesquisa, não é suficiente isolar um sistema auto-

organizado do seu meio, como o faz um estudo experimental. É necessário que se una a 

auto-organização e a eco-organização (MORIN, 2000).  

 Diversas complexidades – a complicação, a desordem, a contradição, a 

dificuldade lógica, problemas da organização, etc. – se unem para formar o tecido da 

complexidade, o complexus. O tecido formado por diferentes fios que se transformam 

em uma coisa só. Tudo se entrelaça para formar a unidade da complexidade, sem, no 

entanto, que se percam a variedade e a diversidade das complexidades que o teceram 

(MORIN, 2000). 

 Destarte, Morin defende a ideia de que, para se conhecer um fenômeno, esse 

deve ser abordado como um todo multidimensional e complexo, devendo essa 

problemática se revelar em seus diversos níveis de realidade. No âmbito da 

implementação da Enfermagem de Práticas Avançadas, a complexidade é percebida 
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através dos diferente resultados que podem ser produzidos a partir da interação dos 

elementos presentes naquele contexto.  

 Cada contexto é permeado por diversos elementos que lhes são característicos e 

que interagem entre si para constituir uma realidade específica. Assim, as características 

do sistema de saúde, fatores econômicos, culturais, sociais e relações interpessoais entre 

profissionais da saúde, por exemplo, devem ser levados em consideração, bem como a 

forma como interagem entre si, ao se considerar a implementação e desenvolvimento de 

uma função de EPA em um dado contexto.  

 De forma prática, isso implica dizer que a implementação da EPA no Brasil deve 

considerar os elementos próprios à sua realidade, para que possam ser otimizados e 

encorajados ao longo do processo de implementação. A observação de como a realidade 

americana se apresenta, e como esses elementos interagem entre si para o 

desenvolvimento da EPA, é relevante para que o Brasil possa apreender lições sobre os 

condicionantes dessa prática.  

2.4 A ANÁLISE DE CONTEXTO SEGUNDO REFERENCIAL DE PAMELA 
HINDS et al. (1992)  

 É objetivo primário de todo pesquisador, ao elaborar uma questão de pesquisa, 

compreender uma dada situação ou fenômeno a fim de aplicar esse entendimento na 

resolução de um problema. No caso do investigador clínico, como é o enfermeiro, o 

propósito maior ao desenvolver um estudo é compreender um fenômeno a fim de 

utilizar esse entendimento em prol da promoção da saúde de uma população (HINDS et 

al., 1992).  

 Nesse sentido, compreender o fenômeno de interesse parece ser condição sine 

qua non à transformação de uma realidade, peça-chave à aplicação de conhecimento. 

De acordo com Splinelli (1989), implica fornecer significado a algo que antes era 

previamente desconhecido. É este o propósito final da pesquisa. No âmbito da pesquisa 

qualitativa, Pamela Hinds et al. (1992) pressupõe que conhecer implica dar significado 

e interpretar observações, impressões e experiências. Outrossim, a compreensão de um 

fenômeno ocorre quando um indivíduo consegue repassar para outrem, de forma 

explícita, o conhecimento implícito inerente a um determinado fenômeno (FIELDS; 
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MORSE, 1985; HINDS et al., 1992). Entretanto, para que essa compreensão ocorra 

adequadamente, é imprescindível que o contexto seja abordado.  

 Para Hinds et al. (1992), compreender o fenômeno vai além de olhar para o 

fenômeno em si, mas envolve compreender o modo como este está inserido nas suas 

camadas de contexto. Assim, a autora entende que o contexto é composto por quatro 

camadas interativas, distintas entre si por meio de três aspectos, a saber: a extensão em 

que o significado é compartilhado (variando do totalmente individualizado a quase 

universal); ao tempo em que mantém seu foco (que pode ser do presente ao futuro); e 

pela rapidez com que as mudanças podem acontecer e serem percebidas. Outrossim, as 

quatro camadas de contexto apresentadas por Hinds et al. (1992) são: o contexto 

imediato, o contexto específico, o contexto geral e o metacontexto. 

 O contexto imediato, como o nome sugere, baseia-se na imediação. O tempo 

presente é o seu foco principal. Nesse contexto, é importante considerar aspectos como 

o espaço onde ocorre determinada ação e quais são os seus limites. Por exemplo, 

considera-se como fenômeno de estudo a autoridade prescritiva dos enfermeiros 

brasileiros. O contexto imediato considerará em que circunstâncias os enfermeiros 

podem prescrever medicamentos; em que espaço isso ocorre; em quais situações de 

saúde esses profissionais de saúde são autorizados a realizá-la. Ou seja, percebe-se uma 

análise de caráter pontual e imediata do fenômeno, tal qual ele se apresenta no presente 

(HINDS et al., 1992). 

 O contexto específico caracteriza-se por um conhecimento único e 

individualizado que envolve aspectos relevantes do presente e o passado imediato, 

sendo esse tempo diretamente influenciado pelas circunstâncias. Nele as mudanças 

podem acontecer de forma rápida e serem facilmente detectáveis. No exemplo da 

autoridade prescritiva do enfermeiro, o contexto específico poderia contemplar os 

esforços feitos por esses profissionais em um passado recente para que essa atividade 

fosse legalmente reconhecida (HINDS et al., 1992). 

 O contexto geral caracteriza-se principalmente pela dimensão individual do seu 

significado, na qual o indivíduo interpreta a partir das interações entre o passado e o 

presente. Apesar de haver possibilidade de mudanças, elas não ocorrem de forma brusca 

nesse contexto, já que o indivíduo elabora essas construções mentais acerca de eventos 



�42

ou comportamentos ao longo do tempo. Trata-se, pois, de fonte de predição e 

explanação. No exemplo da prescrição de medicamentos pelo enfermeiro, o contexto 

geral poderia envolver as convicções que o profissional da enfermagem possui acerca da 

sua competência como prescritor, sua crença na autonomia da ciência da enfermagem, o 

embasamento científico que adquiriu ao longo de sua carreira para que se sentisse hábil 

para tal atribuição (HINDS et al., 1992). 

 O metacontexto, por sua vez, é resultado de uma construção social do 

conhecimento, das percepções que são compartilhadas pelos membros de uma 

sociedade. Por esse motivo, dificilmente se modifica de forma abrupta, apesar de 

também ser mutável. Influencia os comportamentos e eventos diretamente, além de 

explicá-los. Em relação ao seu foco temporal, reflete o passado e o presente e ainda 

impõe condições para o futuro. No exemplo anterior, o metacontexto  poderia 

contemplar as barreiras sociais para aceitação dessa nova atribuição para o enfermeiro, a 

história da enfermagem e os motivos pelos quais as pessoas de certo modo impõem 

dificuldades para aceitar o enfermeiro como prescritor (HINDS et al., 1992). 

2.5 A ESTRUTURA PEPPA 

A estrutura PEPPA foi desenvolvida com a finalidade de fornecer aos 

pesquisadores da Enfermagem de Prática Avançada (EPA), aos provedores de cuidados 

em saúde, gestores e legisladores na área da saúde um guia sobre como desenvolver, 

implementar e avaliar as funções dessa prática. Destarte, essa estrutura pode demonstrar 

extrema utilidade em contextos onde se deseja iniciar o processo de implementação da 

EPA (BRYANT-LUKOSIUS; DICENSO, 2004). 

O processo de implementação dessa prática tem como princípio ser 

participativo, baseado em evidências e centrado no paciente, em concordância com a 

ideologia da EPA em si. É por esse motivo que é entitulado, em inglês, como 

Participatory, Evidenced-based, Patient-focused Process for Advanced practice nursing 

role development (PEPPA) (BRYANT-LUKOSIUS; DICENSO, 2004). Ao ser traduzido 

para o português, se teria a descrição de um Processo Participativo, Baseado em 

Evidências e Centrado no Paciente para o Desenvolvimento da Função da Enfermagem 

de Prática Avançada. 
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 A utilização da estrutura PEPPA em um contexto onde essa prática não está 

estabelecida tem como principais objetivos: Fornecer embasamento à implementação da 

EPA, a partir de dados e informações que apontem essa necessidade, bem como 

demonstrar quais são os objetivos para essa nova função, que deve estar claramente 

identificada; Apoiar o desenvolvimento de uma formação em enfermagem que seja 

voltada para o cuidado holístico, centrado nas necessidades do paciente, e com foco na 

sua saúde; e Estabelecer um cenário de prática que subsidie o desenvolvimento da EPA 

a partir do engajamento das equipes de saúde, dos representantes das instituições e do 

sistema de saúde, no processo de planejamento das funções dessa prática (BRYANT-

LUKOSIUS; DICENSO, 2004).  

Após implementação da EPA ou nos contextos onde essa prática já está 

consolidada, a estrutura PEPPA pode ser utilizada com o seguinte objetivo: Promover 

desenvolvimento da função de EPA e do modelo de cuidado idealizado, a partir de um 

processo de avaliação contínuo e rigoroso que verifique se os objetivos planejados com 

base resultados foram obtidos (BRYANT-LUKOSIUS; DICENSO, 2004).  

 O processo delineado na estrutura PEPPA contempla nove passos, os quais estão 

inter-relacionados entre si. Os passo 01 a 06 priorizam a estruturação da nova função de 

EPA, que inclui o processo de tomada de decisões, definições de prioridades e 

planejamento sobre as necessidades de se implementar e desenvolver um modelo de 

cuidado que requeira atuação da EPA. O passo 07 possui foco no estabelecimento da 

função, envolve a execução do plano que deseja introduzir a EPA. Os passos 08 e 09 

incluem a avaliação a curto e longo prazo da função da EPA e do novo modelo de 

cuidado para verificar a obtenção dos resultados. A figura abaixo (Figura 01) demonstra 

a forma como a estrutura PEPPA fora esquematizada por Bryant-Lykosius e DiCenso 

(2004).  

Figura 01 - A Estrutura PEPPA 
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Fonte: Bryant-Lukosius & DiCenso. A framework for the introduction and Evolution of Advanced 
practice nusing roles. Journal of Advanced Nursing. v. 48, n. 5, p. 530 - 540, 2004.    

De modo mais detalhado, os passos são os seguintes:  

Passo 01 – Definir a população de pacientes e descrever o modelo atual de 

atenção à saúde. Ao longo desse passo, evidenciam-se alguns parâmetros e indicadores 

que são relevantes ao planejamento em saúde. Esta etapa inclui também identificar uma 

população prioritária, que esteja em situação de vulnerabilidade, a qual será o foco 

central ao longo desse processo. Além disso, escreve-se o modelo atual de cuidado em 

saúde, especialmente ao se identificar como os pacientes interagem com os 

trabalhadores e com os serviços de saúde.  

Passo 02 – Identificar as partes interessadas e recrutar os participantes. Esta 

etapa inclui identificar os indivíduos-chave que representam grupos de apoiadores (ou 

stakeholders), os quais integram o modelo atual de cuidado. Esses indivíduos devem ser 

convidados a participar do processo de redesenho do sistema de saúde. Neste momento, 
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deve-se também definir o papel dos apoiadores ao longo do processo de implementação 

da EPA.  

Passo 03 – Determinar a necessidade de um novo modelo de atenção à saúde. Ao 

longo desta etapa, os potenciais e as limitações do atual modelo de cuidado devem ser 

analisados sob a perspectiva e pontos de vista das partes interessadas. Envolve uma 

avaliação das necessidades da população, de modo que se possa compilar ou gerar 

dados e informações que demonstrem as carências apresentadas, a gravidade do 

problema e a importância de se modificar essa realidade. 

Passo 04 – Identificar os problemas prioritários e metas para as melhorias no 

modelo de atenção à saúde. Ao longo desta etapa, as partes interessadas devem chegar a 

um acordo acerca de quais são as necessidades de saúde apresentadas pela população 

que devem ser prioridade e foco de atuação das estratégias a serem desenvolvidas. Os 

problemas prioritários que impactam os resultados em saúde da população são 

identificados e são traçadas metas com base nos resultados desejados em saúde.  

Passo 5 – Definir o novo modelo de atenção à saúde e a função de enfermagem. 

Este passo envolve a identificação de estratégias e soluções para o problema 

anteriormente delineado. As necessidades de novas práticas e estratégias para a 

assistência são determinadas. Neste momento podem ser feitas previsões do quantitativo 

de profissionais que seria necessário ao desempenho da nova função. É durante esta 

etapa que os envolvidos aprendem em maior profundidade sobre os propósitos da 

prática avançada. Devem ser examinados os prós e os contras de se introduzir a função 

de EPA, quando comparada a outras funções dentro da própria enfermagem ou outras 

profissões em saúde.  

Passo 06 – Planejar as estratégias de implementação. Neste momento, os 

participantes devem elaborar um plano para que o sistema esteja pronto para absorver as 

mudanças no papel da enfermagem. É relevante, nesta etapa, a identificação das 

potenciais barreiras e facilitadores ao longo do processo, bem como identificar a forma 

como se pode interferir sobre as barreiras, de modo a diminuí-las ou potencializar os 

facilitadores. Fatores relevantes a serem considerados são educação, mercado de 

trabalho, empregabilidade, financiamento e desenvolvimento de políticas. Importantes 

aspectos deste passo são o desenvolvimento de um plano de avaliação e o 
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estabelecimento de prazos para implementação da função da EPA e para obtenção dos 

resultados desejados (BRYANT-LUKOSIUS; DICENSO, 2004). 

Passo 07 – Contempla iniciar o plano de implementação da EPA.  

Passo 08 – Avaliar a função da EPA e o novo modelo de cuidado.  

Passo 09 – Monitorização a longo prazo da função da EPA e do modelo de 

cuidado (BRYANT-LUKOSIUS; DICENSO, 2004).  

Conforme mencionado anteriormente, os passos 01 a 06 estão relacionados à 

implementação da nova função e, por isso, são estudados de forma mais detalhada ao 

longo desta pesquisa.   
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3 CAPÍTULO 3 -  ANÁLISE DO CONTEXTO DA ADVANCED 
PRACTICE NURSING NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
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3.1 O PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1.1 Tipo de Estudo 

 Aumentar o nível de compreensão sobre um fenômeno determinado não 

constitui tarefa simples, em especial quando esse fenômeno pertence a uma realidade 

complexa e pouco conhecida para o pesquisador. Por esse motivo, com vistas a 

compreender como acontece a Prática Avançada de Enfermagem, em especial das 

Certified Nurse-Midwives (CNMs) e Nurse Practitioners (NPs), no contexto dos 

Estados Unidos da América (EUA), optou-se pelo desenvolvimento de um estudo de 

abordagem qualitativa.  

De acordo com Denzin e Lincoln (2005), a pesquisa qualitativa envolve um 

conjunto de atividades práticas interpretativas e materiais, que tornam o mundo visível. 

Envolve também o estudo dos objetos em seus ambientes naturais, na tentativa de 

compreender os fenômenos em termos de significados dados pelas pessoas.  

 Assim, a escolha da abordagem aconteceu quando o pesquisador se deu conta de 

que a compreensão pretendida do fenômeno de interesse não é passível de 

quantificação, mas deriva da obtenção da percepção dos diferentes sujeitos que estão 

inseridos naquela realidade, além da sua própria percepção sobre o que é observado. De 

acordo com Creswell (2007), as pesquisas qualitativas devem iniciar com os 

pressupostos filosóficos adotados ao se decidir utilizar esse tipo de abordagem. Assim, 

somado ao paradigma que direciona a investigação, o investigador traz também o seu 

próprio ponto de vista, seu paradigma e seu conjunto de crenças e experiências.  

 Um paradigma constitui uma forma de enxergar o mundo, de se interpretar o que 

se vê para que, assim, se decida quais dos elementos observados serão considerados 

válidos, reais e, portanto, relevantes de serem registrados (LECOMPTE;  SCENSUL, 

1999).  Ademais, a visão de mundo adotada neste estudo é a interpretativa 

construtivista. Na abordagem construtivista, o processo investigativo ocorre em um 

contexto específico no qual as pessoas vivem e trabalham com o intuito de se 

compreender as configurações históricas e sociais em que vivem os participantes 

(CRESWELL, 2003). 
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 No âmbito desse paradigma, o pesquisador não parte de uma teoria pré-

existente, mas desenvolve, de maneira indutiva, uma teoria sobre os padrões de 

significados identificados ao longo da investigação. Esses significados derivam não 

somente do que é atribuído pelo indivíduo ao mundo em que vive, mas também da sua 

interação com outros indivíduos e das normativas históricas e sociais que conduzem 

suas vidas (CRESWELL, 2003).  

 Cumprida a etapa inicial de definição da abordagem apropriada ao estudo e os 

seus pressupostos teóricos e filosóficos, delimitou-se o tipo de estratégia de pesquisa a 

ser utilizado: o estudo de caso. O foco do estudo de caso é analisar um contexto de 

modo a gerar insights exploratórios. Assim, de acordo com Tull (1976), um estudo de 

caso refere-se a uma análise intensiva de uma situação particular. Já, de acordo com Yin 

(1898), um estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga o fenômeno dentro do 

contexto real, usando múltiplas fontes de evidências.  

 Outrossim, ao perceber um emaranhado entre o fenômeno e o contexto, o 

pesquisador deseja deliberadamente lidar com as condições do contexto por acreditar 

que sejam úteis à compreensão do fenômeno (YIN, 2015). Esse método é então 

adequado para pesquisas exploratórias e particularmente útil para geração de hipóteses 

ou pressupostos (TULL, 1976).  

Ainda de acordo com Yin (2015), a utilização de estudos de caso é 

extremamente válida quando as condições expostas a seguir são consideradas: 1) As 

questões que se deseja responder são do tipo “como” e “por quê”; 2) O pesquisador não 

é capaz de manipular comportamentos relevantes dos participantes, o que diferencia 

essa estratégia dos estudos experimentais; e 3) Quando se deseja examinar 

acontecimentos contemporâneos, o que diferencia essa estratégia dos levantamentos 

históricos.  

 Os estudos de caso podem ser aplicados em situações diversas. Entre essas 

aplicações, a mais comum é a de explicar os vínculos causais em intervenções da vida 

real que sejam demasiadamente complexas para serem explicadas de outro modo. Além 

disso, se aplica para explorar situações em que a intervenção que está sendo avaliada 

não apresenta um conjunto simples e claro de resultados; ou, ainda, como no caso do 
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presente estudo, quando se pretende descrever uma intervenção e o contexto da vida 

real em que ela ocorre (YIN, 2015).  

 A investigação do estudo de caso enfrenta uma situação particular em que a 

quantidade de variáveis de interesse em muito supera os pontos de dados e, como 

resultado disso, necessita de múltiplas fontes de evidências, de modo que os dados 

precisem convergir em formato de triângulo; e como consequência adicional disso, se 

beneficia de prévia elaboração de proposições teóricas que conduza a coleta e análise 

dos dados (YIN, 2015). No presente estudo, as múltiplas fontes de evidência utilizadas 

foram: observação direta, entrevista semi-estruturada e fontes documentais (revisão de 

literatura e documentos apontados como relevantes pelos sujeitos de pesquisa ou 

identificados pelo pesquisador ao longo do processo de pesquisa). 

 Ainda sobre a condução adequada de um estudo de caso, Yin (2015) revela que a 

identificação dos seguintes componentes é necessária:  

 1. As questões de um estudo. Ao elaborar as questões de pesquisa, o investigador 

poderá identificar com mais clareza a apropriação da estratégia de pesquisa ao que se 

deseja investigar. Pesquisadores experientes normalmente lançam mão de revisões de 

literatura para formular suas questões de maneira apropriada (YIN, 2015).  

 A questão que norteou o presente estudo de caso foi:  

- Como as Práticas Avançadas de Enfermagem, especialmente as Certified Nurse-

Midwives (CNMs)/Nurse Practitioners (NPs), desenvolvem-se no contexto dos 

Estados Unidos da América?  

2. As proposições do estudo. Segundo Yin (2015), cada proposição é destinada a algo 

que deveria ser examinado dentro do escopo do estudo. 

 Na presente pesquisa a seguinte proposição foi estabelecida:  

- A Enfermagem de Prática Avançada nos EUA permite atuação do enfermeiro de 

maneira autônoma e reconhecida em um escopo de prática diferenciado, que inclui 

habilidades avançadas de avaliação clínica, diagnóstico e tratamento, de modo a atender 

às necessidades de saúde de grande parte da população; 
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3. As unidades de análise. O terceiro componente está relacionado ao problema que se 

deseja investigar, cuja definição é fundamental (YIN, 2015), aqui, se refere ao “caso" 

em si.  

 O caso estudado ao longo desta pesquisa foi a prática das Certified Nurse-

Midwives (CNMs) e Nurse Practitioners (NPs), no estado de Nova York, Estados 

Unidos da América.  

4. A lógica que une os dados às proposições. Este componente aponta para a vinculação 

estabelecida entre os dados e as proposições do estudo, de modo que o pesquisador 

antecipe o processo de análise a ser utilizado para que não possua excesso ou escassez 

de dados.  

Na presente pesquisa a revisão constante da literatura balizou a condução da análise dos 

dados, constituiu fonte de informações ao estudo do caso, e serviu de fundamentação 

lógica para a análise dos dados. De acordo com Rubin e Rubin (2005), a literatura 

relevante a uma determinada temática descreve e sugere as relações entre os temas que 

surgem dos dados coletados.  

5. Por fim, devem ser observados os critérios para interpretação das descobertas. Este 

elemento refere-se à análise dos dados em si.  

Neste estudo, adotou-se o referencial metodológico exposto por Rubin e Rubin 

(2005), ao descreverem sua estratégia de análise de entrevistas responsivas. Os autores 

descrevem duas fases ao longo desse processo, a saber: a primeira fase diz respeito à 

preparação dos dados transcritos, com identificação dos conceitos, temas e eventos que 

emergem dos dados, os quais serão posteriormente codificados; e a segunda fase 

corresponde à construção da narrativa com posterior teorização.

3.1.2 Cenário do Estudo  

 O estudo aconteceu em um hospital com uma das maiores instalações médicas 

do Estado Nova York (NY), nos Estados Unidos da América (EUA). O Jacobi Medical 

Center situa-se no Bronx, o qual é parte da cidade de Nova York (NYC), eprovê 

assistência à sua população de quase 1,4 milhão de pessoas (US, 2010; NYC, 2017).  A 

Figura 02 demonstra a vista aérea do referido hospital.  

Figura 02. Jacobi Hospital, situado em Nova York/Estados Unidos da América 
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Fonte: Google Imagens. Disponível em: https://pt.qwe.wiki/wiki/Jacobi_Medical_Center 

O Bronx é considerado o terceiro condado mais povoado dos EUA e o lugar 

mais diverso de todo o país, contando com uma vasta população de imigrantes. Entre 

eles, encontram-se imigrantes de países latinos, europeus, asiáticos, afro-americanos, 

entre outros (US, 2010). Fundado em 1955, esse hospital possui parceria com a escola 

médica Albert Einstein College of Medicine, o que o torna referência em programas de 

treinamento na área acadêmica (NYC, 2017).  

Em meio a outros serviços de referência, o Jacobi conta com uma ampla 

estrutura de atenção à saúde da mulher. Entre os serviços obstétricos podem ser citados: 

cuidados de pré-natal e parto, os quais contam com a prática das Midwives ou prática 

médica (medicina materno-fetal para o gerenciamento de gestações de alto risco); 

aconselhamento genético; nutrição; serviço social; unidade materno-fetal de 

ultrassonografia e outros exames; manejo especializado da gestação na adolescência; 

educação no trabalho de parto; suporte à amamentação; e cuidados pós-parto, incluindo 

planejamento familiar. É acreditado como Baby Friendly Hospital 2016-2021 e no ano 

de 2016 foi responsável pela realização de 1.823 partos (NYC, 2017).  

 Quanto aos serviços de ginecologia, o hospital conta com: ginecologia geral; 

ginecologia cirúrgica; planejamento familiar, incluindo esterilização e serviços de 

abortamento planejado; procedimentos ambulatoriais, que incluem colposcopia, 

ultrassonografia, e pequenas cirurgias; além do manejo de preocupações ginecológicas 

especializadas, o que inclui disfunções de bexiga, prolapso de órgão pélvico, neoplasias 

ginecológicas e fertilidade (NYC HEALTH HOSPITALS, 2020) .  
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 A pesquisadora teve acesso, ao longo da pesquisa, ao ambiente ambulatorial da 

ginecologia e da obstetrícia e ao andar do internamento de obstetrícia. No concernente à 

estrutura dos setores de atendimento ambulatorial, é válido descrever que trata-se de um 

andar amplo no qual os setores se distribuem por especialidade. Ao chegar no setor, 

encontra-se um balcão de atendimento (Figura 03). Nele há cerca de três atendentes que 

apenas permitem entrada dos pacientes ou pessoas autorizadas no corredor de 

atendimento. Ao perpassar a recepção setorial, depara-se com um corredor onde se 

encontram os consultórios. Logo no início, tem-se uma sala de triagem onde o paciente 

é atendido pela Registered Nurse (RN) e diversos consultórios para atendimento pelos 

profissionais médicos e enfermeiros de prática avançada. 

Figura 03. Recepção de uma das unidades ambulatoriais situadas no Jacobi Hospital, 

Nova York 

Fonte: Google Imagens. Disponível em: https://www.architonic.com/de/project/pei-cobb-freed-partners-
jacobi-medical-center-phase-ii-modernizations/5100338#&gid=null&pid=15. 
  

Todos os consultórios possuem uma estrutura semelhante e neles se encontra o 

seguinte: mesa automatizada para exame da paciente, foco luminoso, instrumentos para 

avaliação física, como otoscópio, esfigmomanômetro, equipamentos próprios ao 

atendimento daquela especialidade (por exemplo, no setor de obstetrícia, aparelho de 

ultrassonografia ou sonar para ausculta de batimentos cardiofetais; no setor de 
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ginecologia, colposcópio), materiais básicos para coleta de exames (luvas, espéculo, 

swab, seringas, tubos de ensaio, espátulas, entre outros), além de ambiente para lavagem 

de mãos e área com computador e cadeiras de escritório, separada da área de exame por 

uma cortina retrátil. A figura abaixo ilustra a estrutura dos consultórios descritos.  

Figura 04. Consultório de atendimento ambulatorial situado no Hospital Jacobi, Nova 
York 
 

Fonte: Google Imagens. Disponível em: https://www.architonic.com/de/project/pei-cobb-freed-partners-
jacobi-medical-center-phase-ii-modernizations/5100338#&gid=null&pid=15. 

Ao adentrar o corredor do setor podem ser encontradas outras salas, como,  

uma sala de apoio para processamento de amostra de exames. Nessa sala, a NP pode, 

por exemplo, avaliar esfregaço de secreção vaginal coletado durante a consulta.  

 Em relação à unidade de internação hospitalar, é válido destacar que trata-se de 

um prédio anexo, o andar é destinado à internação de gestantes com quaisquer 

complicações, ou mulheres em trabalho de parto e à realização do parto em si. Quanto à 

estrutura física do setor de internamento, tem-se um posto de trabalho para os 

profissionais da saúde com cerca de seis computadores. Existe um carrinho 
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automatizado destinado à dispensação de medicamentos, posto de enfermagem com 

geladeira, pia com bancada, quadro branco com informações de todos os pacientes 

internados. Existe ainda um grande monitor que mostra diversas telas de monitores dos 

pacientes que se encontram na sala de recuperação (parâmetros vitais e traçado 

eletrocardiográfico). Os profissionais encontrados naquela área são duas CNMs, um 

médico, cerca de sete RNs e Physician Assistants (PAs) (ou auxiliares médicos, em sua 

tradução para o português).  

 O andar de internação conta com cerca de 15 quartos. Desses, oito são quartos 

de ocupação por apenas uma paciente, destinados ao parto normal. O centro cirúrgico 

obstétrico se localiza no mesmo andar, ao final do corredor, e há no setor cinco leitos 

para recuperação pós-cirúrgica. O quarto destinado ao parto possui uma cama 

apropriada, que é adaptável para o momento do parto, monitor contínuo de vitalidade 

fetal (interno ou externo), bombas de infusão, todo o material necessário para 

assistência ao parto, incluindo laps e instrumental cirúrgico, e o material para recepção 

do recém-nascido após parto, incluindo berço aquecido e todo o aparato necessário para 

que ele seja assistido ao nascer. Próximo ao berço já se encontra também material 

necessário para exame físico e coleta de exames do bebê.  

3.1.3 Participantes do Estudo 

 As participantes do presente estudo foram seis Certified Nurse Midwives, entre 

as quais havia também aquelas com certificação em outras funções da Enfermagem de 

Prática Avançada, a exemplo de Nurse Practitioner na área de saúde da mulher/

ginecologia (WHNP), Nurse Practitioner na área de saúde da família (FNP) ou Clinical 

Nurse Specialist (CNS).  Inicialmente, objetivou-se estudar apenas a prática das CNMs. 

No entanto, ao longo das observações se pôde perceber que algumas CNMs 

acumulavam a função de NP e a prática das NPs pôde ser diretamente acompanhada por 

vários turnos, o que gerou uma compreensão em torno das duas funções.   

 A seleção dos participantes foi inicialmente por conveniência. O primeiro 

contato foi estabelecido no campo de observações e, a partir daí, outras participantes 

foram recrutadas pela técnica de bola-de-neve, na qual um participante pôde indicar a 
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possível participação de um outro profissional que atendesse aos critérios de inclusão 

(RUBIN; RUBIN, 2005).  

 Os critérios de inclusão utilizados no estudo foram: ser Certified Nurse-Midwife; 

e ter experiência profissional de pelo menos cinco anos. Acreditou-se que, após esse 

período, a profissional já adquirira maior autonomia em sua prática decorrente da 

experiência e poderia ter uma visão mais bem definida do seu processo de trabalho. O 

critério de exclusão foi estar ausente por qualquer motivo do local de trabalho no 

momento da coleta de dados.  

 Todas as participantes eram do sexo feminino e trabalhavam com população de 

baixa renda, sendo a maioria de imigrantes ou mulheres em situação de vulnerabilidade 

social. As entrevistadas apresentaram em comum uma vasta experiência profissional. A 

experiência profissional das entrevistadas variou entre 5 e 44 anos de atuação, e a média 

foi de 21 anos de experiência profissional como Midwife. Todas elas tiveram 

experiência prévia de trabalho como bacharel em enfermagem, ou Registered Nurse. 

Quanto à formação, três possuíam outras certificações em função de enfermagem de 

prática avançada, e apenas uma possuía formação em nível de doutorado.  

 A princípio não houve delimitação do número de entrevistados. Desejou-se, 

então, obter a saturação como critério para estabelecer o tamanho da amostra 

(FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008). Em relação ao discurso das CNMs, apenas 

uma se apresentou pouco divergente em algumas questões. Todos os demais discursos 

foram essencialmente semelhantes. É relevante destacar que uma dessas entrevistadas, a 

CNM 06, foi acompanhada por diversas vezes ao longo de sua prática ambulatorial pela 

pesquisadora, como Women’s Health Nurse Practitioner (WHNP).  As entrevistas foram 

realizadas de acordo com a disponibilidade individual e as entrevistadas foram 

identificadas com o prefixo CNM, além de número de 01 a 06, determinado pela ordem 

em que foram entrevistadas. 

3.1.4 Coleta e análise dos dados 
  

 A coleta dos dados ocorreu por meio da observação não participante e da 

entrevista com as Certified Nurse-Midwives. As observações desenvolveram-se no 
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período de abril a maio de 2019, distribuídas ao longo de dez dias durante período 

matutino e vespertino, no Jacobi Hospital, situado no Bronx/NY.  

As observações foram não sistemáticas, tendo em vista que a pesquisadora não 

possuía ideia do que poderia esperar do campo de observação. As informações coletadas 

foram registradas sob a forma de notas de campo, tanto descritivas, quanto reflexivas. 

Essas observações subsidiaram as entrevistas, fazendo com que a pesquisadora se 

familiarizasse com a prática avançada de enfermagem e fosse, então, capaz de elaborar 

questões pertinentes à compreensão dessa prática.  

 Pela observação, o ser humano adquire grande quantidade de conhecimentos. 

Valendo-se dos sentidos, recebe e interpreta as informações do mundo exterior (GIL, 

20018). A maior parte das observações se deu nos ambulatórios de obstetrícia e de 

ginecologia. No ambulatório de obstetrícia, os profissionais de prática avançada 

presentes normalmente eram Certified Nurse-Midwives (CNMs) ou Midwives. Nesse 

setor, a pesquisadora acompanhou o atendimento da consulta pré-natal por essas 

profissionais. Já, no ambulatório de ginecologia, a profissional de prática avançada que 

a pesquisadora acompanhou era Nurse Practitioner (NP), mais especificamente  

Women’s Health Nurse Practioner (WHNP). Os atendimentos os quais foram 

acompanhados nesta última clínica diziam respeito às mulheres com câncer de colo 

uterino ou à clínica de fertilidade.  

 As entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE A) contaram com 12 questões e 

foram guiada por Rubin e Rubin (2005). Esses autores revelam que trata-se de um tipo 

de abordagem da entrevista em profundidade e baseia-se fortemente na filosofia 

interpretativa construtivista em combinação com a teoria crítica, sendo adaptada às 

necessidades práticas do pesquisador ao conduzir uma entrevista.  

 Entrevistas podem ser descritas, de maneira mais simples, como conversações 

estruturadas. Para organizar uma entrevista responsiva, o pesquisador deve formular 

questões principais, questões de seguimento e perguntas exploratórias, descritas pelos 

autores como main questions, follow up questions e probes. As perguntas principais são 

utilizadas antecipadamente, de modo a garantir que todo o problema de pesquisa seja 

contemplado por meio dos questionamentos. Questões de seguimento ajudam a obter 

explanação de conceitos, temas ou eventos introduzidos pelo entrevistado. Já as 
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exploratórias servem para que o entrevistador gerencie a conversação, sinalizando o 

nível de profundidade ou detalhes que espera, como solicitando exemplos ou 

esclarecimentos (RUBIN; RUBIN, 2005).  

 A estrutura e o estilo das perguntas reflete a personalidade do pesquisador, 

aliado aos vários tipos de relacionamento que podem ser estabelecidos entre o 

pesquisador e o parceiro de conversação, e isso pode ser modificado de acordo com a 

progressão da entrevista (RUBIN; RUBIN, 2005). Assim, as questões principais foram 

elaboradas antecipadamente pela pesquisadora (APÊNDICE A) e, à medida que as 

entrevistas foram conduzidas, novos questionamentos, os de seguimento, foram 

agregados a essas. As questões exploratórias foram individuais de cada entrevista, visto 

que isso depende da interação única e subjetiva existente entre entrevistador e 

entrevistado. 

 As entrevistas foram gravadas pelo aplicativo instalado em aparelho celular, 

Otter, o qual, além da captação e gravação do áudio, realiza transcrição imediata do 

diálogo. Além de gravação eletrônica, a pesquisadora optou por registrar algumas 

anotações, conforme recomendado por Rubin e Rubin (2005). Para garantir a segurança 

dos dados, as entrevistas foram arquivadas em sistema de armazenamento em nuvem e 

realizado backup em Hard Disk (HD) externo. As transcrições geradas de maneira 

automática pelo referido aplicativo foram revisadas ao passo em que as entrevistas 

ocorriam. 

 Tendo em vista a complexidade de questões tratadas através do estudo de caso, a 

triangulação dos dados é sugerida a fim de buscar resultados válidos e confiáveis 

(Denzin, 1978; Patton, 1999). Através dessa estratégia, o pesquisador deve buscar 

múltiplas fontes de dados, para que possa compreender o fenômeno em estudo. Assim, 

ao lançar mão da triangulação dos dados, a questão da pesquisa pode ser respondida por 

diferentes fontes. Na presente pesquisa, o meio de triangulação foi a utilização 

simultânea da revisão da literatura, observação não participante e entrevista. A partir 

disso, teve-se confirmação sobre os resultados obtidos em cada uma das fontes. Além de 

confirmados, os resultados obtidos pelas entrevistas, revisão de literatura e observação 

se demonstraram complementares entre si.  
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 A análise dos dados foi conduzida  pelo referencial apontado por Rubin e Rubin 

(2005). Segundo esses autores, a análise no modelo de entrevista responsiva acontece ao 

longo de duas fases. As observações foram analisadas pela mesma lógica. A primeira 

das etapas consiste em preparar os dados transcritos e, ao longo disso, identificar, 

refinar e elaborar conceitos, temas e eventos. Após, ainda na primeira fase da análise, o 

pesquisador deve então codificar as entrevistas para que seja possível recuperar todas as 

referências que os entrevistados fizeram sobre esses conceitos, temas e eventos. Ou seja, 

a primeira fase consiste em transcrever os dados e codificá-los, deixando-os prontos 

para a análise em si (RUBIN; RUBIN, 2005).  

 Segundo os autores, esse processo de análise inicia logo ao término da primeira 

entrevista, quando o pesquisador deverá examiná-la para certificar-se de que o 

planejamento inicial faz sentido. Nesse momento, o pesquisador reflete sobre possíveis 

temas e conceitos que apareçam nos discursos e verifica a necessidade de adequar o 

roteiro de entrevista. Após o término de todas as entrevistas, o pesquisador deverá, 

então, transcrevê-las na íntegra (RUBIN; RUBIN, 2005).  

Tendo em vista que no presente estudo todas as entrevistas foram gravadas 

através do aplicativo Otter e que este possui ferramenta de transcrição instantânea das 

falas à medida que a gravação acontece, coube ao pesquisador ouvir todas as entrevistas 

cuidadosamente e compará-las ao material automaticamente transcrito, realizando 

adequações sempre que necessário. 

 Ao longo do processo de transcrição foram realizados registros, denominados 

por Rubin e Rubin (2005) como “arquivo de memória”, em que todos os pensamentos 

que surgem à mente do pesquisador são registrados em um arquivo único. Esse arquivo 

visa reunir cada vez mais ideias sobre quais temas ou conceitos serão incluídos na 

análise, à medida que novas entrevistas  forem sendo examinadas (RUBIN; RUBIN, 

2005). Neste estudo, essas notas foram registradas manualmente no material impresso 

de todas as entrevistas transcritas. Os conceitos e temas identificados foram destacados 

manualmente com diferentes cores ao longo do texto e registrados como notas de 

rodapé ao longo desse material.  

 Ao finalizar todas as transcrições, realizou-se um resumo de todas as entrevistas, 

ainda conforme sugerido pelos autores supramencionados, cujo objetivo é reunir o 
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ponto central das respostas fornecidas por cada entrevistado. Esse resumo foi feito em 

arquivo digital, dada a extensão do seu conteúdo. Tal material serviu para auxiliar o 

processo de análise dos dados, no momento em que o pesquisador desejou comparar o 

que foi dito ao longo das diferentes entrevistas (RUBIN; RUBIN, 2005).  

 Todos os conceitos, temas e eventos que surgiram durante as entrevistas foram 

então codificados e um esquema de códigos foi elaborado. Assim, em outro momento de 

leitura das entrevistas, os códigos elaborados foram inseridos no do texto quando 

houvesse menção àquele determinado conceito ou tema, para que pudessem ser 

facilmente recuperados ao longo da análise. De posse dos “arquivos de memória”, dos 

resumos das entrevistas, além dos dados transcritos de todas as entrevistas em formato 

impresso (realizando-se múltiplas cópias, conforme sugerem os autores), iniciou-se a 

análise propriamente dita, que constitui a segunda fase da análise dos dados (RUBIN; 

RUBIN, 2005).   

 Ao longo dessa etapa, todos os conceitos e temas foram, então, reunidos e 

clarificados à luz da literatura, com as principais informações agrupadas em diferentes 

categorias. Com esses conceitos e temas agora agrupados, procurou-se por padrões e 

links entre eles, com vistas à elaboração de uma rica narrativa descritiva. Por fim, a 

pesquisadora analisou os seus achados de modo a extrair as implicações de forma mais 

ampla e direcionar os seus esforços à teorização, com formulação de pressupostos e 

explanações teóricas.  

 É válido destacar que as notas de campo que surgiram das observações foram 

examinadas sob a mesma perspectiva. As “notas de memória”, geralmente de cunho 

reflexivo, foram realizadas após cada dia de observação. Os principais conceitos e 

temas foram também identificados e agrupados após múltiplas leituras e, ao final, 

comparados e integrados ao material que resultou da análise das entrevistas. Portanto, o 

conteúdo proveniente das observações e das entrevistas foi minuciosamente analisado 

em conjunto com o material proveniente da revisão de literatura, além de livros-texto e 

demais documentos identificados como relevantes para a temática. Alguns desses 

materiais foram sugeridos pelos sujeitos desta pesquisa, outros foram identificados 

como relevantes para a temática pela pesquisadora à medida que se apropriava do tema, 

e outros fornecidos diretamente pela coorientadora no exterior. 
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3.1.5 Aspectos Éticos da Pesquisa  

 

 No tocante aos aspectos éticos desta pesquisa, o projeto intitulado “Family 

Nurse Practitioner and Certified Nurse Midwife: exploring these advanced roles to 

access the Brazilian Health Care System needs” foi aprovado pelo Institutional Review 

Board (IRB), instituto análogo ao Comitê de Ética em Pesquisa na realidade norte-

americana, sob o código IRB 19-49 (ANEXO C). A aprovação do referido projeto foi 

precedida por realização de curso exigido pelo IRB que diz respeito às especificidades 

da ética nos Estados Unidos da América.   

 As observações hospitalares foram autorizadas pelo departamento responsável 

pelo gerenciamento de pesquisas e visitantes externos do hospital, situado no Bronx/NY. 

Todos os pacientes tiveram ciência do contexto da pesquisa e da presença do observador 

ao longo das consultas ou na unidade de internação. Antes de cada entrevista, os 

indivíduos foram orientados sobre o propósito da pesquisa e esclarecidos sobre aspectos 

éticos relevantes, como liberdade de desistência a qualquer momento, sigilo da sua 

identidade e confidencialidade dos dados. Todos os entrevistados assinaram termo de 

consentimento informado (APÊNDICE C). O sigilo das entrevistas foi mantido ao 

serem retiradas suas identificações e as gravações foram mantidas em computador com 

senha. 

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O referencial de análise de contexto de Hinds et al. (1992) direcionou a 

organização e a compreensão dos conceitos e temas emergentes dos dados coletados por 

meio das quatro camadas de contexto. Os resultados foram então agrupados em 

categorias e subcategorias temáticas. A primeira categoria temática contemplou O fazer 

Advanced Practice Nursing e dividiu-se em duas subcategorias – atividades essenciais 

da sua prática; e os fatores determinantes da prática: regulação, certificação e 

licenciamento. O contexto imediato buscou, então, compreender a primeira 

subcategoria, a dimensão prática, as atividades desempenhadas por Certified Nurse 

Midwives e pelas Women’s Health Nurse Practitioners, ou aquilo que estava diante do 

observador. Diz respeito ao que está acontecendo “agora” (HINDS et al., 1992).  
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 Quando se parte para um contexto específico da prática do APN, se deseja saber 

os fatores que permeiam essa prática e que vão além do que é posto no cenário de 

prática. O contexto específico foi delineado através da segunda subcategoria temática e, 

portanto, diz respeito aos fatores que determinam a prática das APNs. É essa camada do 

contexto que trata de aspectos relevantes do agora e um passado recente, e é também 

abordada ao longo dos elementos da prática do Advanced Practice Nurse (ANP), no 

momento em que aspectos históricos que justificam essa prática são trazidos à discussão 

(HINDS et al., 1992). 

 A segunda categoria temática diz respeito ao Ser Advanced Nurse Practitioner. 

Ao longo desta categoria se explanou a camada do contexto geral. O contexto geral é 

formado por interações passadas e atuais. Nesse nível de contexto, explora-se 

principalmente a construção da identidade do Advanced Nurse Practitioner, a partir da 

compreensão da sua ciência, bem como o que o faz diferente dos demais profissionais 

da saúde.  

Por fim, a última categoria temática – Advanced Nurse Practitioner: o ser no 

mundo – diz respeito ao metacontexto. O metacontexto será explorado no sentido das 

inter-relações que o APN estabelece com o meio externo, perpassando desde as 

interações com a sociedade e outros membros da equipe, com as instituições de saúde e 

com ênfase na forma como se insere no sistema de saúde.  

A figura abaixo ilustra como esses resultados se organizam segundo a análise de 

contexto de Hinds et al. (1992). A figura demonstra o brainstorming de conceitos 

percebidos em cada camada do contexto analisada. 

Figura 05 – Conceitos relacionados às quatro camadas do contexto da prática dos 
Advanced Nurse Practitioners nos Estados Unidos da América, de acordo com o 
referencial de Pâmela Hinds et al. (1992) 
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Fonte: autoria própria. 

3.2.1 O fazer Advanced Practice Nursing 

3.2.1.1 Atividades essenciais à sua prática 

 Com vistas a iniciar o entendimento do que seja a Enfermagem de Prática 

Avançada (EPA) no contexto norte-americano, é importante que se compreenda o que 

fazem esses profissionais, quais atividades lhes são atribuídas no dia a dia e qual o 

escopo de sua prática. Este será o ponto de partida, o contexto imediato da situação que 

está sob análise. Logo, o contexto imediato trará à discussão o que fazem os Advanced 

Practice Nurse (APNs). Já o contexto específico, que vai além da imediação no sentido 
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de incluir o passado recente, compreende aspectos que determinam a sua prática, tais 

como a regulação, certificação e licenciamento.  

 Quando aqui se refere o APN. se faz menção a qualquer das quatro funções da 

Enfermagem de Prática Avançada, quer seja a Nurse Practitioner (NP), a Certified 

Nurse-Midwife (CNM), a Clinical Nurse Specialist (CNS) ou Certified Registered 

Nurse Anesthetist (CRNA). No contexto deste estudo, as ANPs que fizeram parte da 

investigação foram CNMs e NPs. De maneira mais específica, a NP cuja atuação se 

observou foi aquela cujo foco populacional era a saúde da mulher e gênero relacionado, 

ou Women’s Health Nurse Practitioner (WHNP). 

O local onde se desenvolveram as observações é um hospital de grande porte 

situado no Bronx, onde vive uma grande população de imigrantes em situação de 

vulnerabilidade e que é atendida a partir de programas assistenciais do governo norte-

americano, normalmente o Medicaid, que atende população de baixa renda. Discussões 

sobre a clientela atendida pelas APNs contemplam uma camada de contexto mais 

ampla, que diz respeito à necessidade da prática avançada de enfermagem, e será 

abordada ao longo do contexto geral.   

 Percebeu-se que as pessoas lá atendidas apresentavam baixo grau de instrução 

ou escolaridade, muitas vezes não compreendiam bem o inglês, idioma oficial do país 

em que viviam. Apesar de o idioma se apresentar como uma real e relevante barreira ao 

atendimento, o hospital contava com um serviço de apoio à tradução das consultas 

através de uma central telefônica. Grande parte dos atendimentos foi realizado mediante 

utilização desse serviço, no qual a CNM ou WHNP realizava chamada telefônica para a 

central de tradutores, informava o idioma da paciente, solicitava que o tradutor fizesse a 

mediação e se apresentasse à paciente e, então, a consulta era toda intermediada pelo 

tradutor.  

 De um modo geral, a rotina do atendimento ambulatorial pode ser resumida da 

seguinte forma: a WHNP ou CNM, em um dia comum de atendimento, inicia a sua 

rotina observando os pacientes agendados para a clínica naquele turno. Ela se comunica 

com a Registered Nurse (RN), que é a profissional responsável pela triagem dos 

pacientes, a fim de determinar se esses indivíduos serão atendidos pela APN ou pelo 

médico. A WHNP explica que os pacientes normalmente são agendados para a clínica, 
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ou seja, para a especialidade, e não para o profissional. Então, no dia da consulta, a 

depender da queixa, do contexto, das necessidades do paciente, esse será direcionado ao 

profissional mais adequado às suas necessidades. De modo a contribuir nesse processo 

de decisão, a NP mantinha como rotina analisar também essa lista de pacientes para 

verificar eventuais especificidades que pudessem interferir na triagem da RN. Diálogos 

entre a NP e o médico com o qual colabora em sua prática eram também frequentes para 

tratar dessas questões de por quem o paciente deveria ser atendido.  

 O fragmento abaixo, extraído das notas de campo, ilustra como tem início a 

rotina de atendimentos do dia: 
Antes de cada atendimento, percebo que a NP acessa o prontuário da paciente 
seguinte. Ela possui um painel impresso com o nome de todos os pacientes que 
serão atendidos ao longo do dia. Esse painel é controlado pelas Registered 
Nurses (RNs) para triagem, e também ocasionalmente pelos médicos e NPs. 
Assim, a NP acessa informações de últimas consultas que tiver realizado, verifica 
consultas e encaminhamentos por outros profissionais que estejam registrados, 
resultados de exames laboratoriais ou de imagem. Assim, obtém breve histórico 
da paciente previamente. (notas de campo) 

  

As observações ocorreram principalmente nos ambulatórios de ginecologia e 

obstetrícia. No ambulatório de ginecologia pôde ser observada atuação da WHNP em 

duas áreas de especialização distintas: saúde reprodutiva e oncologia. Nesse primeiro 

tipo de atendimento, a maior parte da clientela era composta por mulheres com idade 

acima dos 40 anos que desejavam ter filhos, ou mulheres jovens que estavam havia mais 

de um ano em tentativa para engravidar, porém sem êxito. Nessa prática era comum que 

fossem analisadas pela APN questões hormonais relacionadas à fertilidade, 

comorbidades ou outros fatores que pudessem afetar a fertilidade, o contexto familiar 

daqueles que desejavam ter filhos, a prescrição de tratamentos hormonais para otimizar 

as chances da gravidez ou se avaliava a possiblidade de encaminhamento para 

tratamentos mais avançados, como a fertilização in vitro.   

 No âmbito da oncologia, os atendimentos pelas WHNPs diziam respeito ao 

acompanhamento de mulheres após tratamento para câncer do colo do útero. As 

consultas de follow up priorizavam investigação de possíveis efeitos adversos da 

terapia, realização de citologia oncótica do colo do útero e exame pélvico de rotina, e 

avaliação de resultados de exames laboratoriais no sentido de avaliar a remissão do 

câncer após tratamento. Na área obstétrica, os atendimentos pelas CNMs eram em sua 
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maior parte de acompanhamento pré-natal, sendo alguns poucos de acompanhamento no 

puerpério.  

 Como configuração da prática das ANPs no Estado de NY, detalhada mais 

adiante no contexto específico, há a necessidade de se ter um profissional médico de 

referência ao longo de um trabalho colaborativo. Na área da saúde reprodutiva, a 

WHNP atuava em colaboração com um médico ginecologista. Na área oncológica, a 

WHNP atuava em colaboração com um médico oncologista. Na área obstétrica, 

colaborava com um médico obstetra. Embora em menor proporção, se observou ainda 

as atividades desempenhadas pela CNM no contexto hospitalar. Nesse cenário, 

encontravam-se internadas as mulheres em trabalho de parto ou com complicações 

obstétricas que ensejassem assistência materno-infantil. 

 A partir das observações e da fala de algumas das CNMs, as principais 

atividades desenvolvidas dia a dia da prática das WHNPs e CNMs foram: anamnese e 

exame físico; investigação clínica avançada; análise de exames laboratoriais e de 

imagem; realização de exames complementares; diagnóstico de doenças; definição de 

conduta terapêutica; prescrição de medicamentos; discussões terapêuticas com paciente 

e/ou profissional médico; orientação e aconselhamento de pacientes; solicitação de 

exames complementares; e encaminhamento a outros profissionais da saúde. 

O quadro abaixo descreve de maneira mais detalhada as principais atividades 

observadas ao longo das práticas ambulatoriais e hospitalares de CNMs e WHNPs, em 

um hospital de grande porte situado no Bronx/Nova York. 

Quadro 01 – Principais Atividades exercidas por Women’s Health Nurse Practitioners 
(WHNP) e Certified Nurse Midwives (CNMs) em sua prática cotidiana. Nova York, 
2020  

Principais atividades da prática: CNMs e WHNPs

Realização de consulta em sua área de atuação (ginecologia ou obstetrícia)

Acompanhamento pré-natal (exclusivo da CNM neste cenário de prática)

Realização de anamnese e exame físico completos

Admissão de paciente no hospital

Assistência materno-infantil durante parto e pós-parto (exclusivo da CNM) 
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Fonte: elaborada pelo próprio autor. 

 Em concordância com o que fora observado, relatório elaborado pelo Health 

Resources and Services Administration aponta que as atividades mais frequentemente 

desempenhadas pelo NP foram, nessa ordem: educação e aconselhamento de pacientes e 

suas famílias; condução de exame físico e obtenção de histórico médico; prescrição de 

medicamentos para doenças agudas e crônicas; solicitação e interpretação de exames 

laboratoriais, raio-X, ECG, entre outros; diagnóstico, tratamento e manejo clínico de 

doenças agudas e crônicas; provisão de cuidado preventivo, que inclui rastreamento e 

imunizações; gerenciamento do cuidado; encaminhamento a outros profissionais de 

saúde; e realização de procedimentos (HRSA, 2014) 

 Durante o atendimento, a WHNP ou CNM sempre realizava anamnese e exame 

físico. Ao longo da anamnese, a WHNP ou CNM abordava aspectos do contexto da vida 

daquelas mulheres, questionava-as sobre aspectos emocionais, reações da família ao que 

estava ocorrendo, como se a gravidez foi planejada e desejada, sobre seu trabalho, ou 

Assistência ao recém-nascido logo após o nascimento (exclusivo da CNM)

Auxiliar o profissional médico na realização de cirurgia (CNM)

Investigação clínica avançada, o que inclui análise de exames laboratoriais e de imagem

Diagnóstico de doenças através da Classificação Internacional de Doenças

Definição de conduta terapêutica, o que inclui prescrição de medicamentos

Solicitação de exames complementares

Realização de exames, o que inclui citologia oncótica do colo do útero, biópsia de endométrio, 
ultrassonografia

Planejamento familiar

Sessões de orientações e aconselhamento do indivíduo ou família ou grupo  

Discussões clínicas e definição de conduta terapêutica junto ao médico com quem colabora

Encaminhamento a outros profissionais de saúde

Participa da formação/treinamento de estudantes de enfermagem de prática avançada ou de medicina 
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outras questões pertinentes ao momento. A anamnese era mais extensa nos casos de 

primeira consulta, em especial nas primeiras consultas de pré-natal, em que essa coleta 

de informações demandava a maior parte do atendimento, juntamente com as 

orientações. Ao longo dessa primeira consulta também se costumava solicitar diversos 

exames laboratoriais.  

 Desse modo, a primeira consulta de pré-natal, de certa forma, demonstra muitas 

das competências dessas CNMs no âmbito ambulatorial, pois, nesse momento, podem 

ser percebidas atribuições como  anamnese e exame físico detalhados, educação em 

saúde, solicitação de exames, prescrição de medicamentos e encaminhamento a outras 

especialidades, se necessário. Observou-se o seguinte: 

Trata-se de primeira consulta de pré-natal. É feita uma anamnese completa e 
detalhada. Além de dados clínicos, as questões sociais são investigadas, se a 
gravidez foi planejada, se há problemas genéticos na família, se a gestante 
teve contato com pessoas com doenças infeciosas, sobre a rede de apoio 
social/familiar,  histórico obstétrico. Realiza a revisão dos sistemas […] Faz 
exame físico completo. Ausculta cardiopulmonar, exame físico de mama e 
exame do abdome. Exame pélvico com coleta de citologia oncótica do colo 
do útero. Utiliza sonar para ausculta cardiofetal. Como não identifica os 
batimentos, a CNM realiza ultrassonografia obstétrica à beira do leito […] 
Solicita exames laboratoriais e de imagem […] prescreve medicamentos 
[…] orienta sobre possibilidades de aborto, quando procurar o serviço e 
retira dúvidas. (notas de campo) 

 O exame físico sucede a coleta de informações. É focalizado tanto a partir da 

entrevista, quanto do histórico do paciente e análise de exames complementares. No 

caso das consultas de pré-natal, era comum, além da anamnese, a ausculta de 

batimentos cardiofetais e mensuração da altura uterina em todas as consultas. Na clínica 

de oncologia, todas as pacientes em seguimento de câncer de colo uterino passavam por 

exame físico pélvico pela WHNP, em que ela avaliava as condições do colo uterino ou 

presença de lesões ou anormalidades e realizava coleta de material para citologia 

oncótica como rotina. A depender das queixas apresentadas pela paciente, a WHNP ou 

CNM já poderia realizar alguns exames no momento da consulta, tendo sido observada 

realização de ultrassonografia à beira do leito, coleta de esfregaço vaginal, biópsia de 

endométrio e colcopscopia. 

 Cabe destacar que a estrutura física e recursos materiais presentes no local de 

atendimento permitiam a realização desses exames complementares, como se destaca no 

trecho a seguir: 
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A estrutura do consultório me chama a atenção. Pois lá se encontra todo o 
material que se faz necessário não somente para um exame físico completo, 
como também para exames complementares, como coleta de culturas, 
citologia oncótica, biópsia de endométrio, colposcopia, etc. (notas de 
campo)   

 Quando se alia a competência técnica da WHNP ou CNM aos recursos 

existentes no hospital, percebe-se um enorme potencial de resolutividade dos casos que 

são aparentemente simples, mas em que a demora do atendimento causaria graves 

complicações ou danos ao paciente, sejam esses físicos ou emocionais. A exemplo 

disso, vale destacar a seguinte ocasião: 
NP verifica as queixas da paciente e realiza exame pélvico. Realiza exame 
complementar na hora (coleta de secreção vaginal) e analisa esfregaço de 
corrimento vaginal ao microscópio em uma sala anexa, no mesmo corredor 
em que se situa o consultório. Afirma que identificou a partir do esfregaço a 
gardnerella vaginalis, explica à paciente que se trata de uma vaginose 
bacteriana. Prescreve antibiótico e orienta o retorno, se necessário. (notas 
de campo)   

A resolutividade que deriva da prática das ANPs é um fator de extrema 

relevância que faz com que diversos problemas de saúde da população sejam 

identificados e resolvidos sem muitas delongas. As ANPs são capazes de identificar 

esses problemas de saúde que se apresentam de forma comum e são passíveis de rápida 

resolução (NEWLAND, 2016). Um nível resolutivo eficaz está diretamente relacionado 

ao desenvolvimento dos sistemas de saúde a partir do fortalecimento da atenção 

primária à saúde (APS), que deseja resolver a maior parte dos problemas de saúde da 

população (PAHO, 2018). Estudos de revisão sistemática demonstram que tanto as 

CNMs quanto as NPs apresentam um papel altamente resolutivo frente à APS (CASEY 

et al., 2017; TER MATEN-SPEKSNIJDER et al., 2014) 

 É importante ressaltar que, quando a WHNP ou CNM desejavam realizar 

exames complementares, como citologia oncótica ou biópsia, a presença da RN ou do 

profissional Assistente Médico (Physician Assistant – PA) sempre se fazia necessária. 

Esses profissionais proviam e organizavam todo o material necessário ao procedimento, 

auxiliando diretamente a NP ou CNM quando necessário. A depender do que fosse 

identificado, a APN realizava orientações e educação em saúde, prescrevia 

medicamentos caso necessário, solicitava exames complementares laboratoriais ou de 

imagem, encaminhava a paciente para outros profissionais de saúde, entre outras ações.  

 Além da avaliação clínica avançada, compete ao enfermeiro de prática avançada 

a capacidade de raciocínio e julgamento clínico avançados (ANA, 2003; ICN, 2009; 
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2008; PAHO, 2018), o que subsidia uma tomada de decisão complexa. O seguinte 

trecho extraído das notas de campo contribui para ilustrar essa competência:  
Paciente possui displasia vaginal, a NP identifica que se trata de um caso de 
difícil manejo clínico. Ela afirma que será difícil para ela realizar colposcopia 
e coleta de fragmento para biópsia nesse consultório, dada a condição clínica 
da paciente, que é revisada através da análise do prontuário, anamnese, exame 
físico e avaliação dos exames laboratoriais e de imagem. Assim, a NP 
programa realização da biópsia em centro cirúrgico, pois antevê a necessidade 
de cauterização do colo uterino após a coleta do fragmento [...] A NP então 
preenche os formulários necessários, explica riscos e benefícios do 
procedimento, coleta o seu consentimento, referencia a paciente para o seu 
médico de atenção primária à saúde para que seja feita uma revisão pré-
procedimento e avaliação do risco cirúrgico. (notas de campo) 

 A fim de possibilitar melhor compreensão dos papéis da WHNP e da CNM, é 

relevante que se faça inicialmente uma distinção entre esses. De acordo com o 

Departamento de Educação do Estado de Nova York (NYSED), a CNM licenciada no 

Estado de Nova York (NY) é uma prestadora de serviços de saúde que pode cuidar das 

necessidades de saúde de mulheres ao longo de todo o seu ciclo de vida, o que inclui 

pré-adolescentes, adolescentes e mulheres adultas. Os cuidados primários à saúde que 

podem ser fornecidos pelas CNMs incluem: cuidados ginecológicos e cuidados durante 

a gravidez e o parto, bem como os cuidados com o recém-nascido após o nascimento 

(NYSED, 2020). 

 No âmbito da prática das CNMs no Estado de NY, estão contemplados o manejo 

da gravidez normal, parto e pós-parto, bem como os cuidados primários de 

planejamento familiar. Assim, nos limites do que é definido pelo estado, as instituições 

podem atribuir às CNMs as seguintes atividades: acompanhamento anual por meio dos 

exames, o que inclui atendimento ginecológico, rastreamento e aconselhamento em 

saúde, cujo foco são a promoção da saúde e prevenção de doenças; anamnese e exame 

físico; primeiros exames para mulheres jovens; planejamento familiar e prescrição de 

métodos contraceptivos; cuidados ginecológicos à mulher e adolescente; 

aconselhamento e cuidados na perimenopausa e pós-menopausa; assistência integral em 

obstetrícia incluindo pré-natal, trabalho de parto, parto, pós-parto e assistência ao 

recém-nascido; internação, visita e alta hospitalar; circuncisão do recém-nascido; 

auxiliar o médico em cirurgia; triagem obstétrica e ginecológica; avaliação e tratamento 

de problemas comuns de saúde; atividades de educação em saúde pública; e 

encaminhamento a especialistas (NYSED, 2020). 
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 Em concordância com o exposto acima, ao descrever quais são suas atribuições 

ao longo da prática diária, uma das CNMs descreveu o que se segue.  

O cuidado pré-natal e seus diferentes aspectos, como educação, nutrição, 
exames, e fornecer as opções disponíveis à mulher, comunicação… Meu 
escopo de prática inclui decidir se a paciente será internada ou não, manejo 
do trabalho de parto, se vai ser conduta expectante ou indução do trabalho 
de parto... e a decisão pelo parto cesáreo é mais sobre uma função 
cogerenciada com o profissional médico... O pós-parto é algo que 
normalmente pertence a mim... então, o foco nesse momento também é o 
bem-estar, é ter certeza de que tudo está indo bem, ter certeza de que ela está 
bem adaptada, avaliar o risco para depressão, ter certeza de que a 
amamentação está indo bem, que a mulher tem rede de apoio familiar e 
ajudá-la a seguir com o planejamento familiar. (CNM 03)    

 No tocante à prática da Nurse Practitioner, o NYSED revela que esses 

profissionais possuem autoridade diagnóstica sobre doenças e condições físicas, além de 

executar medidas terapêuticas em uma das seguintes áreas de especialidade: Saúde do 

Adulto; Saúde da Família; Gerontologia; Neonatologia; Obstetrícia; Oncologia; 

Pediatria, Perinatologia; Psiquiatria; Saúde Escolar; Saúde da Mulher; Holística; e 

Cuidados Paliativos. Além disso, essa lei responsabiliza os NPs de maneira 

independente pelo diagnóstico e tratamento de seus pacientes e não exige que pratiquem 

sob supervisão médica (NYSED, 2020). 

 Ao longo de entrevista uma das CNMs esclareceu a principal diferença existente 

entre o trabalho das WHNPs e das CNMs, ao revelar que 

Se você estiver falando sobre as NPs, elas não podem fazer partos, as 
Midwives podem. Então todo o manejo do parto, seja ele hospitalar ou de 
centros de parto, além da posterior transição ao cuidado pediátrico, não é 
parte do escopo de prática das NPs […] Além disso, enquanto Midwives no 
Estado de Nova York, também possuímos escopo completo no cuidado 
ginecológico, então posso cuidar também de mulheres em menopausa, por 
exemplo. (CNM 02) 

 No contexto norte-americano, existe também uma diferença entre o trabalho 

desempenhado pelo NP e CNM no tocante à aceitação pelo mercado de trabalho. Isso 

decorre da necessidade de pagamento de um seguro de malpractice em certas 

configurações de prática. O pagamento desse seguro é característico do sistema de 

saúde norte-americano e ocasiona um aumento de custo atribuído à prática profissional 

(ENAP, 1997). No trecho abaixo, uma das CNMs entrevistadas esclareceu sobre essa 

diferença ao afirmar que 
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NPs e Midwives possuem diferentes escopos de prática e, na verdade, NPs 
atendem mais às demandas do mercado. Além do que muitos profissionais 
não desejam realizar o manejo do parto em si […] E eles vão buscar 
emprego nas configurações de atendimento em consultório ou clínicas, 
sendo que prestarão cuidados a pacientes em ambulatório […] O problema é 
que os empregadores não querem pagar o seguro de malpractice que é 
inerente ao trabalho das Midwives, então, no fim das contas, ser uma NP é 
mais “comercial”. (CNM 04) 

 Assim, tanto o profissional médico quanto o de prática avançada deverá ser 

acobertado por uma seguradora que forneça proteção contra má prática ou possíveis 

iatrogenias decorrentes da sua atuação. A elevação dos custos do exercício profissional 

se deve tanto ao pagamento direto desse seguro, quanto por solicitações indiscriminadas 

de exames e procedimentos, a fim de se evitar uma possível condenação por erro 

(ENAP, 1997). Assim, caso desejem atuar em uma configuração de prática privada, 

todos os profissionais devem possuir seguro de malpractice. Caso sejam conveniados a 

um serviço de saúde, o pagamento desse seguro cabe ao empregador e depende da 

configuração da sua prática, como foi evidenciado no trecho da entrevistada acima. 

 O trecho destacado a seguir revela diversos elementos relevantes da prática dos 

NPs, tais como habilidades clínicas avançadas (realização de procedimento), capacidade 

de tomada de decisão complexa, educação em saúde e aconselhamento, prescrição de 

medicamentos, e a capacidade de resolver e gerenciar as necessidades de saúde do 

indivíduo, em concordância com o descrito pelo NYSED (2020).  
Paciente relata sangramento vaginal de escape […] A NP faz investigação, 
fornece algumas orientações e pactua com a paciente realização de biópsia 
de endométrio naquele momento da consulta, com base na sua queixa e no 
histórico. Explica os riscos de fazer ou não o procedimento e solicita seu 
consentimento. Dedica parte da consulta explicando a gravidade da sua 
doença (apresenta também comorbidades como diabetes) e o 
comprometimento que isso exige de sua parte. Solicita teste de gravidez 
que é feito na hora e que deve anteceder a biópsia. A NP realiza a biópsia de 
endométrio ali mesmo no consultório, o que me chama atenção, pois não 
imaginei que estivesse na sua lista de competências ou que fosse realizar o 
exame ali mesmo no consultório. Após a biópsia, encaminha a paciente ao 
setor de ultrassonografia, pois acabara de solicitar ultrassom pélvica, 
agenda retorno, faz encaminhamento para nutricionista e prescreve 
metformina devido a alterações glicêmicas. (notas de campo) 

 A sua habilidade de tomada de decisões complexas deriva do elevado grau de 

formação e especialização que possui o APN. A partir disso, aliado à experiência 

profissional que propicia o desenvolvimento da expertise clínica, esse profissional 

desenvolve seus conhecimentos em áreas como diagnóstico e tratamento e lança mão de 
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variados métodos para atingir o resultado de saúde desejado. Entre esses métodos, 

podem ser citados os exames físicos, solicitação e interpretação de provas diagnósticas; 

planejamento e administração de episódios completos da assistência; e o trabalho em 

equipe (PAHO, 2018). 

 Entre as atribuições percebidas no trecho acima, pode-se também destacar ainda 

o encaminhamento para outros profissionais. Esse profissional pode ser tanto outro 

enfermeiro de prática avançada ou profissional de outra área, a exemplo de médico, 

nutricionista, etc. Além de poder encaminhar pacientes ao profissional mais indicado à 

situação que se apresenta, o APN deve ser também capaz de identificar em que 

momento a atuação do profissional médico com quem colabora se faz necessária. No 

fragmento abaixo é possível perceber a tomada dessa conduta pela CNM: 

A CNM percebe que em ultrassonografia (USG) recente, o profissional que 
realizara o exame não foi capaz de visualizar as câmaras cardíacas por 
completo, bem como as extremidades do feto, por isso solicitará novo 
exame […] na análise da USG percebe que a placenta está implantada 
abaixo do usual e explica sobre seguimento da sua posição com o tempo a 
partir de USG […] analisa outros exames, demanda atenção especial a essa 
ultrassonografia […] Paciente possui ainda queixas de tosse e congestão, 
além de ser portadora de asma e, por isso, ela referencia ao profissional 
médico com quem colabora para que isso possa ser avaliado de forma mais 
especializada, bem como sobre uso de CPAP. (notas de campo)  

 Assim, percebem-se como elementos relevantes e bastante presentes no dia a dia 

da Enfermagem de Prática Avançada as habilidades de avaliação, raciocínio clínico e 

diagnóstico avançados. De acordo com Safriet (2010), diversos estados americanos 

permitem que ANPs provejam um série de ações, como examinar pacientes de forma 

independente, solicitar e interpretar exames laboratoriais ou outro tipo de exame, 

diagnosticar e tratar doenças ou outros agravos, prescrever medicamentos, encaminhar 

pacientes para outros serviços ou profissionais, admitir paciente em hospitais ou outros 

serviços de saúde, entre outras. O Estado de NY está entre os que permite as ações 

citadas, apesar de exigir acordos de colaboração com o profissional médico, conforme 

evidenciado nas observações e relatado mais adiante, ao longo da regulação da prática. 

 No contexto da prática hospitalar, onde se pôde observar também de forma clara 

a transição e colaboração entre as atividades desempenhadas pelo médico e pelas CNMs 

frente à parturiente, é relevante destacar o que fora relatado pelo profissional médico 

obstetra que atuava no andar de obstetrícia: 
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Aqui as Midwives são essencialmente responsáveis pelos partos vaginais 
quando não há distocia ou qualquer indicação clínica que faça com que o 
parto seja classificado como de alto risco, o que vai requerer também a 
minha atuação […] Estou aqui basicamente para atender à demanda das 
cesáreas e de eventuais complicações que possam ocorrer ao longo do parto 
vaginal […] Mantenho boa comunicação com as Midwives, elas sempre 
estão em constante comunicação comigo e há um bom feedback de quando 
ocorre alguma alteração no curso normal do trabalho de parto ou 
complicações, momento em que seria exigida a minha atuação. (notas de 
campo) 

 Ao sair desse cenário do centro cirúrgico, fui convidada pela CNM a 

acompanhá-la ao longo de um trabalho de parto que estava evoluindo para o momento 

do parto em si. A CNM tinha, então, no quarto da paciente, privativo, toda a estrutura 

necessária para o momento do parto. A paciente é internada naquele ambiente e não 

precisa deslocar-se quando da realização do parto, pois a cama é adaptável a esse 

momento e todos os recursos necessários estão presentes ali, a exemplo de berço 

aquecido para o recém-nascido após o nascimento, material necessário para coleta dos 

seus exames, material necessário à condução do parto em si, cardiotocografia interna 

(ou direta, que estava sendo conduzida pela CNM), monitores para avaliação de 

parâmetros vitais, etc.  
A CNM conduziu o parto de forma independente e contou com o apoio da 
RN. Foi um procedimento gerenciado com muita maestria, a CNM 
demonstra confiança e experiência, a família encontra-se tranquila e 
demonstram-se seguros. A CNM realiza também os primeiros atendimentos 
ao recém-nascido e a enfermeira nesse momento atua diretamente com ele, 
coletando exames e realizando outros procedimentos necessários. 
Profissional da pediatria seria chamado para comparecer em seguida para sua 
avaliação. (notas de campo) 

  

Dispostas acima as principais atividades e competências desempenhadas pelas 

CNMs e WHNPs, principalmente no contexto ambulatorial, puderam-se perceber 

diversos elementos que permeiam a natureza da sua prática. Entre esses, destacam-se o 

alto nível de autonomia profissional e prática independente; gerenciamento de casos e 

responsabilidade por casos próprios; habilidades de avaliação avançadas; habilidades de 

tomada de decisões e raciocínio diagnóstico avançadas; competências clínicas 

reconhecidamente avançadas; e reconhecimento como primeiro ponto de contato para 

pacientes (PAHO, 2015).   

 Percebe-se, então, que as habilidades desempenhadas pelas CNMs e NPs estão 

em concordância com o estabelecido pelo Conselho Internacional de Enfermagem 
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(CIE), que estabelece para esses profissionais as seguintes atividades clínicas: 

autonomia para prescrever, independente de controle médico; autonomia para solicitar 

exames médicos e dispositivos, o que inclui solicitação de exames laboratoriais e de 

imagens; autonomia para realizar diagnóstico ou avaliação avançada em saúde, que 

inclui capacidade de realizar diagnósticos diferenciais, de efeitos colaterais, 

estadiamento de doenças; autonomia para indicar tratamentos médicos, que envolve 

decisões sobre tratamentos médicos e terapias; responsabilidade para com os usuários, 

ou manejo de casos próprios (case-load); autonomia para referenciar e 

contrarreferenciar usuários para outros serviços ou profissionais de saúde nos diferentes 

níveis de atenção; e ser o primeiro ponto de contato para os usuários (ICN, 2009).  

3.2.1.2 Fatores determinantes da prática: regulação, certificação e licenciamento 

 O fazer Enfermagem de Prática Avançada é determinado principalmente por 

regulação específica que determine os limites da sua prática. Nesse contexto, é relevante 

que se compreenda o escopo de prática dos Advanced Nurse Practitioners (ANPs), além 

de trazer à discussão a diferença entre a sua prática em relação à prática dos Registered 

Nurses (RNs). Neste momento são abordados os conceitos de trabalho independente e 

autonomia. Sobre essas diferenças, as CNMs entrevistadas revelaram que: 

Os RNs fornecem um cuidado esporádico. Se você vai a um hospital, um 
RN vai cuidar de você naquele momento. Se você vai a um consultório 
médico para um check up de rotina, um RN vai receber você, verificar sua 
pressão, conversar com você, mas ele não vai lhe examinar… é o EPA quem 
vai fazer o seu exame físico, quem vai lhe prescrever, decidir se ali existe 
algum problema ou não e decidir quais exames precisam ser feitos. Então, a 
RN é uma pessoa que vai fornecer um suporte, seja para a APN ou o 
médico. A RN não trabalha de forma independente. (CNM 01) 
  

Se estivermos falando das enfermeiras de nível básico, eu posso fazer muito 
mais […] Eu posso prescrever, eu posso diagnosticar, posso admitir 
pacientes no hospital, se eu tenho privilégios hospitalares, posso fazer 
parto, bem como posso oferecer os cuidados pós-natais. Eu posso 
administrar medicamentos durante o parto, posso ressuscitar recém-
nascidos, sou na verdade também apta a prestar cuidados ao neonato ou ao 
lactente até um ano de vida […] é uma função bastante expandida […] 
(CNM 02) 
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 Ao se discutir a natureza da prática dos Advanced Nurse Practitioners no 

contexto dos Estados Unidos da América (EUA), é relevante destacar que o escopo de 

sua prática depende da legislação ou regulação que compete a cada um dos estados 

(IOM, 2011). Atualmente 22 estados e o District of Columbia possuem escopo completo 

de prática (full practice), 16 estados, inclusive Nova York (NY), possuem o escopo 

reduzido de prática (reduced practice), e 12 estados possuem um escopo de prática 

restrito (restricted practice) (AANP, 2019).  

 A full practice se refere à habilidade que os ANPs possuem de avaliar pacientes, 

diagnosticar, solicitar e interpretar exames diagnósticos, iniciar e manejar tratamentos, 

inclusive prescrição de medicamentos, exclusivamente a partir do licenciamento no 

conselho de enfermagem do estado onde atua. Na reduced practice, pelo menos um dos 

elementos da prática é limitado e o estado exige um acordo de colaboração com um 

profissional de saúde, usualmente o médico. Ao longo da restricted practice, as 

limitações são as mesmas da reduced practice, no entanto, se exige adicionalmente 

supervisão direta, delegação ou gerenciamento em equipe, que é feito por um outro 

profissional de saúde, normalmente o médico (AANP, 2019).  

 É preciso, pois, que se compreenda que a prática do APN contempla a prática e 

os saberes do profissional enfermeiro, mas adicionada de um “algo a mais”, quando 

comparado ao bacharel em enfermagem. Esse “ir além” representa a aquisição de novos 

conhecimentos e habilidades práticas, especialmente conhecimento teórico e baseado 

em evidências, alguns dos quais se sobrepõem aos da medicina.  

 Além disso, esse “elemento expansivo” confere aos APNs a autonomia 

característica da sua função e a responsabilização pelo paciente. Atividades de 

promoção da saúde, além do diagnóstico e gerenciamento dos problemas de saúde, o 

que inclui prescrição de medicamentos e intervenções não farmacológicas, se fazem 

presentes como elementos centrais dessa prática. As decisões clínicas de elevada 

complexidade e liderança de organizações e ambientes permeiam a caracterização do 

trabalho desses enfermeiros, que possuem um nível de formação específica como APNs, 

o qual é voltado a um foco populacional específico (ANA, 2003; HAMRIC, 2014; 

NCSBN, 2008). 
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 A definição do escopo de prática traz consigo o elemento da prática 

colaborativa, que está presente na atuação dos ANPs. Ao abordar a prática colaborativa 

ao longo da entrevista, uma das CNMs elucidou que: 

O esperado é que as Midwives cuidem de pacientes de baixo risco […] mas, 
mesmo paciente de alto risco, como aquelas com pressão arterial elevada ou com 
insuficiência renal […] ainda são mulheres grávidas e com esperanças e 
expectativas sobre o seu processo de parto normal […] então, achou-se que o 
trabalho colaborativo com os médicos, que cuidam das situações de alto risco, 
proveria melhor resultado ao cuidado prestado a essas mulheres […] então, é daí 
que surge o modelo de prática colaborativa. (CNM 01) 

 A colaboração entre a WHNP e o médico pôde também ser observada na prática: 
Jovem paciente com câncer de colo de útero. A NP esclarece sobre o seu 
diagnóstico de forma detalhada e diz que precisará solicitar novos exames (a 
exemplo do petscan) [...] Realiza o exame físico completo e chama o médico 
oncologista para que, juntos, discutam o tratamento com a paciente. Nesse ponto, 
ambos estão envolvidos na avaliação clínica. Juntos realizam o exame pélvico e 
discutem os achados clínicos, chegam a um consenso quanto ao tipo de lesão. 
Ambos discutem as opções terapêuticas e explicam à paciente. De forma mais 
detalhada, o oncologista explica os tipos de lesão e as possibilidades terapêuticas. 
(notas de campo) 

 No destaque acima, é possível que se perceba a transição entre a competência do 

Enfermeiro de Prática Avançada e a atuação do profissional médico nesse contexto. 

Trata-se de paciente cujo diagnóstico e tratamento exigiam atenção especializada, 

investigação aprofundada e, portanto, avaliação pelo médico oncologista que trabalhava 

na clínica junto à NP. Assim, as EPAs desenvolvem uma estrutura de prática do tipo 

colaborativa-participativa (MUNDINGER, 1994).  

 Nesse tipo de prática, os médicos e EPAs proveem os cuidados de saúde a um 

grupo de pacientes e ambos compartilham autoridade de forma equitativa, cada um no 

âmbito de sua prática profissional (MUNDINGER, 1994). O EPA pode diagnosticar e 

tratar pacientes sem necessidade de aprovação do profissional médico. Caso se trate de 

diagnósticos ou tratamentos complexos, que envolvam pacientes instáveis ou 

criticamente doentes, o manejo clínico do caso é atribuição médica. No entanto, se essas 

condições não estiverem presentes e, principalmente, quando forem contempladas 

atividades de prevenção e promoção da saúde, educação em saúde ou aconselhamento, 

o EPA é o profissional mais indicado (MUNDINGER, 1994).  

 Ademais, o trecho acima faz menção aos conceitos de cogerenciamento, 

trabalho colaborativo, independência e autonomia, elementos também centrais à 
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compreensão de como ocorre a prática avançada de enfermagem no Estado de Nova 

York (NY). Ao estarem vinculados a essa exigência, a independência e autonomia 

mantêm relação direta com fatores institucionais, de regulação, além de fatores 

individuais que envolvem conhecimento técnico-científico e o sentir-se confiante. 

 É importante notar, ainda, que, ao longo de sua prática e entrevistas, a CNM não 

perde a capacidade de atuação no momento em que o indivíduo possui uma 

comorbidade ou risco de complicação. Vai ser inserido aqui o conceito do trabalho 

colaborativo e do cogerenciamento dessa necessidade de saúde junto à equipe médica. É 

neste ponto que muito se fala, no contexto norte-americano, no backup do profissional 

médico, podendo ser também compreendido como uma retaguarda médica ou do 

sistema de saúde quando necessário. Isso significa que a CNM terá um profissional 

específico a quem possa recorrer no caso de complicação, ou uma situação de maior 

risco. Na sua área de atuação, via de regra, a retaguarda seria provida pelo médico 

obstetra.  

 Hanson e Carter (2014) falam sobre a colaboração e alegam que essa 

competência é essencial no contexto da EPA. A presença ou ausência de colaboração 

afeta diretamente o cuidado ao paciente, incluindo custos e qualidade do cuidado. De 

acordo com Hanson e Spross (1996), a colaboração é um processo dinâmico e 

interpessoal em que dois ou mais indivíduos assumem um compromisso entre si. Esse 

compromisso envolve uma interação autêntica e construtiva de modo a resolver 

problemas e aprender um com o outro, a fim de atingir os objetivos, propósitos ou 

resultados estabelecidos em comum. Esses indivíduos reconhecem e articulam os 

valores compartilhados que fazem esse comprometimento possível. A prática 

colaborativa deve ser vista não somente como uma exigência à prática da EPA, mas 

como responsável por melhorar o acesso ao cuidado e aos resultados em saúde 

(HANSON & CARTER, 2014). 

 Ao iniciar a sua carreira, a lei exige que o profissional da EPA pratique de 

acordo com protocolos de prática escritos e um contrato de colaboração com o 

profissional médico até completar 3.600 horas de experiência profissional qualificada. 

Após isso, o enfermeiro de prática avançada poderá optar por: continuar a trabalhar nos 

moldes desses protocolos escritos e manter a relação de colaboração; ou estabelecer 
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relações de colaboração com um ou mais médicos qualificados ou com alguma unidade 

de saúde licenciada pelo Departamento de Educação do Estado (NYSED, 2020). 

 No ano de 2015, as normas para atuação do EPA no Estado de NY passaram por 

modernização e, a partir de então, foi conferida maior autonomia aos profissionais mais 

experientes, além de serem definidas novas relações de colaboração. De acordo com a 

norma vigente, são compreendidas como "relações de colaboração" quando o EPA se 

comunica, por telefone, pessoalmente, por escrito ou eletronicamente, com um médico 

qualificado para colaborar na especialidade em que atua; ou no caso de a colaboração 

ser com um estabelecimento de saúde licenciado, quando se comunica com um médico 

qualificado para colaborar na especialidade em que atua, onde possua privilégios nesse 

estabelecimento de saúde, com o objetivo de trocar informações, para fornecer cuidados 

abrangentes ou fazer referências, conforme necessário (NYSED, 2020). 

 Alguns dos estados americanos que possuíam prática restritiva ou semirrestritiva 

têm evoluído junto à necessidade do sistema de saúde e têm feito mudanças na 

regulamentação do escopo de prática dos NPs. O Instituto de Medicina (Institute of 

Medicine [IOM], 2011) reconhece que limitações na regulação da prática dos APNs são 

uma das principais barreiras ao aumento da cobertura em saúde projetada para os mais 

de 32 milhões de pessoas após aprovação do Affordable Care Act. Revelam ainda que 

não há evidências que suportem a ideia de que o cuidado ofertado em estados com 

práticas mais restritivas dos APNs fosse melhor ou mais seguro do que naqueles que 

permitem a prática independente (IOM, 2011).  

 Além de barreiras legislativas que restrinjam o escopo de prática, as políticas de 

reembolso pelo serviço prestado também atuam como barreira à prática das NPs, 

afetando de certo modo sua autonomia. Muitos seguros excluem os NPs da listagem de 

profissionais credenciados ou fornecem um reembolso inferior ao que é fornecido ao 

profissional médico pelo mesmo procedimento. A limitação nessa capacidade de gerar 

cobranças e ser pago pelo serviço provido atua como uma relevante barreira ao trabalho 

dos NPs e os colocam em uma posição marginalizada frente aos sistemas de saúde. Em 

decorrência disso, é gerada uma tensão entre os profissionais envolvidos no que diz 

respeito às relações de colaboração e entre organizações profissionais, principalmente 

entre médicos e APNs.   
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 Com relação à rota educacional seguida pelas participantes desta pesquisa, 

notou-se uma variedade significativa. A CNM 01 revelou que obteve a formação em 

nível de bacharelado em enfermagem, o qual conta com uma duração de quatro anos, 

com posterior conclusão de programa de mestrado em Midwifery, com duração de dois 

anos. A CNM 02 revelou uma rota educacional incomum e ressaltou que a regulação 

atual do Estado de NY não mais permite a certificação por essa via. Ela afirmou que se 

tornara inicialmente uma Associate Nurse, formação que, por si só, não lhe conferia o 

título de Registered Nurse. Após isso, revelou que fez um programa de duração de um 

ano em Midwifery, uma espécie de “Programa de Certificação”, disse ela. Ressaltou que 

não se tratava de pós-graduação em nível de mestrado e que, por isso, a certificação por 

essa via não era mais permitida. Após isso, retornou à escola de enfermagem para 

conclusão do bacharelado, onde estudou por mais dois anos e, com isso, concluiu o 

requisito de ser uma Registered Nurse. 

 A CNM 3 tornou-se inicialmente uma Associate Nurse (dois anos de 

enfermagem), retornou à universidade por mais dois anos para conclusão do 

bacharelado e, depois, fez o mestrado em Midwifery. A CNM 04 revelou que fez o 

bacharelado em enfermagem, após o que desejou seguir para alguma função da EPA. 

Optou inicialmente por tornar-se uma Clinical Nurse Specialist (CNS), mas relatou que 

àquela época a função da CNS não estava bem estabelecida e era voltada ao 

gerenciamento. Diante do seu desejo da prática clínica com mulheres e gestantes, 

participou de programa de pós-graduação em nível de mestrado em Midwifery. 

 A CNM 04 possuía certificação também como Women’s Health Nurse 

Practitioner. Ela revelou que alguns programas de pós-graduação para enfermeiros 

permitem uma formação combinada como WHNP e CNM. O programa combina as 

competências e conhecimentos exigidos nas duas áreas e o indivíduo adquire ambas as 

certificações. De outro modo, via de regra, se optaria entre os programa de certificação 

como WHNP ou CNM. Apesar disso, ela explicou que realizou o mestrado em 

Midwifery apenas e solicitou ao departamento de educação do estado um 

aproveitamento do seu currículo para tornar-se uma WHNP. Assim, relatou que enviara 

seu currículo para um programa de Midwifery, juntamente com uma taxa financeira ao 



�81

departamento de educação do estado, e adquiriu o certificado como WHNP. Reforçou 

ainda que tal procedimento não era mais permitido.  

 A CNM 05 relatou que adquiriu o bacharelado de enfermagem, apesar de essa 

não ser a sua primeira graduação. Ela possuía também bacharelado em artes nos estudos 

das mulheres. Após isso, trabalhara como RN por cerca de quatro anos, até que retornou 

à universidade para adquirir seu certificado em nível de mestrado em Midwifery. 

Posteriormente, adquiriu o título de Doutor em Enfermagem (PhD). Por fim, a CNM 06 

afirmou que tornou-se bacharel em enfermagem, depois disso realizou mestrado em 

Family Nurse Practitioner (FNP). Tendo em vista não se identificar com a área, retornou 

à universidade para dar entrada em um programa de mestrado em Midwifery.  

 Inicialmente, é necessário destacar que o termo “Midwife” contempla tanto as 

Certified Midwives (CMs) quanto as Certified Nurse Midwives (CNMs). As CMs 

possuem um tipo de formação que ocorre de forma “direta” na área obstétrica, sem que 

seja necessário ser enfermeiro ou bacharel em qualquer outra área da saúde. O indivíduo 

realiza então um curso específico em Midwifery que lhe conferirá titulação equivalente 

à pós-graduação em nível de mestrado. A CNM, por sua vez, será aquela bacharel em 

enfermagem que concluir curso de pós-graduação em nível de mestrado em Midwifery. 

Ambos os programas precisam ser acreditados por comissão específica, a Accreditation 

Commission for Midwifery Education (ACME). As CNMs são legalmente reconhecidas 

para praticar em qualquer dos estados dos EUA e Distrito de Columbia, mas as CMs 

possuem autorização legal para atuar em apenas seis estados americanos, entre eles 

Nova York (ACNM, 2017). 

 A regulação normalmente aborda aspectos tais como licenciamento, acreditação, 

certificação e educação (LACE). O licenciamento é determinado individualmente pelas 

normas de cada estado, que se utiliza de leis e outros dispositivos legais para determinar 

o escopo da prática. A acreditação é o reconhecimento pelas organizações de 

enfermagem que é dado aos programas acadêmicos, aprovando-se a estrutura curricular, 

a avaliação do programa e os resultados acadêmicos. A certificação em uma das quatro 

funções de Enfermagem de Prática Avançada é fornecida pelo estado aos indivíduos que 

completem os requisitos educacionais e de treinamento clínico em um foco 
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populacional específico e que obtenham aprovação em exame nacional para tornar-se 

certificado para a prática naquele estado (NEWLAND, 2016).  

 Com vistas a obter um consenso no que diz respeito ao credenciamento do APNs 

e desenvolver um modelo de regulamentação para a Enfermagem de Prática Avançada, 

foi elaborado, no ano de 2008, o Advanced Practice Registered Nurse (APRN) 

Consensus Model. O modelo inclui definições relevantes, as funções e títulos a serem 

utilizados, o foco populacional, entre outras questões. De acordo com esse documento, 

um APRN é aquele que, entre outras exigências: completa um programa educacional em 

nível de pós-graduação que o preparou para uma das quatro funções da Enfermagem de 

Prática Avançada existentes e para determinado foco populacional; foi aprovado em 

exame nacional de certificação que verifica questões da sua função de prática avançada 

e foco populacional; obtém a licença para praticar em uma das quatro funções de 

Enfermagem de Prática Avançada (APRN JOINT DIALOGUE GROUP, 2008).  

 Referente aos requisitos educacionais que são necessários ao licenciamento 

como Midwife no Estado de NY, o candidato deve comprovar a conclusão de um 

programa de mestrado na área obstétrica, no caso RNs que desejam tornar-se CNMs; 

comprovar formação em obstetrícia ou área correlata para os casos das CMs de entrada 

direta. É relevante apontar que as instituições de ensino deverão ser registradas pelo 

Departamento de Educação como qualificadas para o licenciamento ou credenciadas por 

comissão específica de educação em obstetrícia; ou identificadas pelo Departamento de 

Educação como equivalente a um dos programas registrados ou credenciados (NYSED, 

2020). Para tornar-se um Nurse Practitioner, o indivíduo adquire inicialmente 

certificado de bacharel em enfermagem e, após isso, busca uma formação avançada em 

enfermagem clínica (geralmente mestrado) em uma área de atuação específica 

(NYSED, 2020). 

 Sobre as diferentes formas de se tornar uma Midwife, seja através da 

enfermagem ou seja através da formação direta, apenas uma das entrevistadas defendeu 

o fato de que a Midwifery pode ser considerada uma profissão distinta e a entrada direta 

não traria prejuízos ao aprendizado ou à prática profissional. De um modo geral, as 

entrevistadas partilharam a opinião de que o ideal é possuir uma forte base de 

conhecimentos em enfermagem antes de progredir para uma prática obstétrica em nível 
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avançado. A CNM 03, ao revelar que desacreditava dos programas de entrada direta, 

afirmou o que se segue: 

Eu vejo isso como você tentar aprender duas línguas de uma só vez […] em vez disso, 
acho  que  faz  mais  sentido  aprender  sobre  enfermagem  inicialmente,  você  saber 
manejar o aprendizado de como cuidar de pessoas, administrar medicamentos, depois 
você aprende sobre trabalho de parto e parto e, após, você aprende como gerenciar o 
aprendizado de como prestar o cuidado em uma configuração de atenção primária à 
saúde e em um contexto de pré-natal, parto e pós-parto. (CNM 03)

A CNM 01,  ao  refletir  sobre  a  entrada  direta  nos  programas  de  Midwifery, 

lembrou que: 

A obstetrícia não acontece “à vácuo”. Lido, sim, com a mulher no processo de parto e 
nascimento, mas também é uma mulher que pode ter um problema de vesícula biliar, 
leucemia, insuficiência renal ou diabetes. Por isso, é importante esse conhecimento 
médico-cirúrgico de base, o que a enfermagem tem. (CNM 01)

Apenas a CNM 05 se apresentou contrária a este pensamento de que uma base 

de conhecimento sólida em enfermagem é essencial  para uma prática obstétrica em 

nível avançado, conforme relato:

Midwifery e Enfermagem são duas profissões diferentes. Existe uma forte 
tradição dos programas de entrada direta em Midwifery e isso vem de países 
como Grã-Bretanha e França […] O treinamento em Midwifery inclui muito do 
treinamento básico em enfermagem, mas o foco é diferente... Estou cuidando 
talvez de pacientes com diabetes ou algumas das bases do conhecimento médico 
que as Midwives não farão aqui nesse país, então acho que faz sentido a entrada 
direta. (CNM 05) 

Quando questionadas se a sua formação fora suficiente para que se sentissem 

seguras na atuação a um nível de prática avançada, todas as entrevistadas responderam 

positivamente. De um modo geral, todas as CNMs construíram um discurso uníssono de 

que  ao  longo  do  processo  de  formação  são  adquiridas  as  bases  necessárias  para  a 

prática, alegando que em seus cursos havia boa parte da carga horária dedicada ao “pôr 

a  mão  na  massa”.  A CNM  01  referiu,  no  entanto,  que,  apesar  de  a  formação  ser 

adequada, a teoria e experiência inicial não são suficientes para que um enfermeiro de 

prática  avançada  atue  de  forma  independente  logo  após  obtenção  da  licença.  Ela 

defendeu  que  deveria  haver  pelo  menos  dois  anos  de  atuação  conjunta  com  outro 

profissional da área clínica, seja médico ou outro EPA, para que esse profissional seja 

capaz de trabalhar de forma autônoma.
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3.2.2 O ser Advanced Practice Nurse 

 Ao serem questionadas sobre a definição da Advanced Practice Nursing (APN), 

as CNMs se dividiram entre as que o fizeram de forma mais direta, trazendo apenas os 

elementos “avançados” em si, ou entre as que trouxeram a visão da enfermagem como 

base dessa definição,  conforme ilustrado abaixo: 

Um enfermeiro com uma formação em nível avançado e conhecimentos avançados 
que possui a habilidade de diagnosticar e tratar pessoas de forma independente. (CNM 
04) 
APN significa praticar uma única e avançada forma de enfermagem […] Os 
praticantes avançados trazem o treinamento especializado que recebem como 
enfermeiros a uma nova arena e usam suas habilidades fundamentais de avaliação e 
cuidados de enfermagem para construção de uma nova forma de cuidado. (CNM 05) 

 De uma forma geral, os seguintes conceitos foram abordados nas definições de 

APN pelos entrevistados: conhecimento avançado, formação em nível avançado, 

licenciamento, responsabilidade avançada, habilidades avançadas, diagnóstico e 

tratamento, gerenciamento de bem-estar, cuidado centrado no indivíduo e prática 

independente. Através da literatura foram agregados os seguintes conceitos: capacidade 

complexa de tomada de decisões, julgamento clínico diferenciado, autonomia, 

liderança, cuidado direto ao indivíduo, promoção da saúde, avaliação em saúde, 

gerenciamento das necessidades de saúde, experiência clínica, e utilização de evidências 

de pesquisa.  

 Com base nisso, chegou-se à seguinte compreensão do conceito de Advance 

Practice Nursing: é a expansão do corpo de conhecimentos, habilidades e competências 

clínicas pelo enfermeiro que deseja comprometer-se com a saúde, bem-estar e o cuidado 

direto ao indivíduo, por meio da formação em nível avançado em um programa 

educacional credenciado, minimamente em nível de mestrado. A partir do avanço no 

nível de formação, se permitirá ao enfermeiro obter licenciamento em uma das funções 

da APN já regulamentadas no contexto onde atua.  

 De acordo com o Conselho Internacional de Enfermagem (CIE, 2009), o 

enfermeiro de prática avançada é o bacharel em enfermagem que adquiriu 

conhecimentos especializados, a partir de pós-graduação, que seja minimamente em 

nível de mestrado, que possua a habilidade de tomar decisões complexas e competência 

clínica para desenvolver uma prática avançada. Envolve alto grau de autonomia 
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profissional e uma prática independente, além de competências clínicas avançadas como 

a habilidade de avaliação clínica avançada; manejo de casos; e habilidades de tomada de 

decisões complexas. São reconhecidos o seu direito de diagnosticar e a autoridade de 

prescrever medicamentos (CIE, 2009).

Apesar de ser uma definição coerente, não é suficiente a real compreensão do 

que  essa  prática  significa,  dos  seus  limites,  seus  atributos  ou  suas  potencialidades, 

mesmo porque ela é contexto-dependente. Diversos estudos apontam a falta de clareza 

sobre as definições e os papéis da Enfermagem de Prática Avançada (AGUIRRE-BOZA 

et al., 2019; LEARY et  al.,  2017;  ZUG et  al.,  2016;  OLÍMPIO et al., 2018). Estudo 

recente de análise do conceito da EPA traz que, apesar dos esforços realizados no 

sentido de divulgar essa prática, a população e os profissionais da saúde, incluindo-se os 

próprios profissionais da enfermagem, apresentam muitas dúvidas sobre o que é essa 

prática e de que forma se insere no contexto de atenção à saúde (OLÍMPIO et al., 2018). 

 A presença de um papel claro e a distinção da responsabilidade dos enfermeiros 

em relação aos demais profissionais de enfermagem é condição relevante para sua 

futura regulação como prática avançada (ZUG et al., 2016). O papel do enfermeiro 

dentro do contexto da própria equipe de enfermagem deve ser compreendido, 

especialmente no cenário da APS.  

Em um estudo conduzido sobre o conhecimento de líderes de enfermagem 

sobre a EPA na América Latina e Caribe, chamou a atenção dos pesquisadores o fato de 

que 89% dos participantes brasileiros revelaram não haver no país legislação específica 

que delineasse a distinção clara entre os papéis profissionais da equipe de enfermagem 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) (ZUG et al., 2016).  

 Esse preceito emergiu tanto dos discursos, quanto da literatura, e pôde ser 

observado na prática. Assim, além de saber o que faço como APN (o que foi abordado 

no contexto imediato), preciso também saber quem sou, para quem pratico e o porquê 

da minha prática. Ao contexto geral caberá o entendimento de quem são os APNs, no 

sentido de se reconhecerem como função e qual o diferencial da sua atuação frente aos 

demais profissionais da saúde. 

 Assim, transcendendo as questões mais técnicas do fazer, as CNMs foram 

questionadas quanto ao que diferencia a sua prática dos Registered Nurses (RNs) e 
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muitas delas trazem nesse discurso o porquê de terem decidido ir além no seu processo 

de formação. De um modo geral, as CNMs relataram que buscaram essa função 

avançada na área da obstetrícia porque gostariam de acompanhar a mulher ao longo do 

seu ciclo de vida, e também pela busca da autonomia e reconhecimento do seu trabalho, 

conforme observa-se no relato: 

Eu queria a função de Midwife porque eu sempre quis estar com as 
mulheres, realizar o parto, estar nos hospitais, além de tomar conta dessas 
mulheres durante o pré-natal […] Não era sobre o título, por si só […] era 
sobre todas as coisas que não poderia fazer como enfermeira, mas como 
Midwife eu sentia que eu havia completado o ciclo inteiro (CNM 06) 

 Dito de outra forma, a principal diferença relatada pelas CNMs entre o trabalho 

dos RNs que atuam em obstetrícia e a CNM é a possibilidade que estas têm de se inserir 

no continuum da vida daquela mulher, ou prestar-lhe atendimento ao longo dos diversos 

ciclos de vida. A ideia de poder acompanhar e relacionar-se com essa paciente ao longo 

do tempo, criar vínculos e responsabilizar-se esteve presente nos discursos de todas as 

CNMs. Assim, as diferenças entre a prática dessas categorias profissionais vão além do 

escopo de suas ações, tendo em vista que nos EUA os RNs prestam um cuidado 

normalmente em configurações hospitalares e sem essa característica de 

acompanhamento e vínculo que é percebido na prática das CNMs. 

 A APN é construída com base na fundamentação e nos valores centrais da 

enfermagem (HAMRIC, 2014). Assim, compreender a APN é primeiramente entender o 

que é próprio da enfermagem, qual é a base de conhecimento própria da sua disciplina; 

além de deixar claro o ir além que é implicado no termo “avançado” que define essa 

prática. Deve-se compreender, então, que o Enfermeiro de Prática Avançada é antes de 

tudo um enfermeiro, e como tal deve ter claro o referencial teórico da enfermagem para 

que seja capaz de avançar no entendimento da sua prática. Apesar de parecer lógica, 

essa compreensão é imperiosa, pois percebeu-se que, ao enfatizar qual seria o 

diferencial da sua prática frente aos demais profissionais da saúde, as CNMs fizeram 

alusão à visão de mundo que norteia a ciência da enfermagem. 

 A fim de demonstrar essa percepção, tem-se a fala abaixo de CNM 04, ao 

descrever a sua atribuição:  
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Minha atribuição como CNM é usar um modelo de cuidado próprio, o que 
significa tratar mulheres e famílias de forma holística, tentando incluí-las no 
processo de decisão. (CNM 04) 

 As Midwives veem o parto como um processo natural, e o cuidar da mulher no 

trabalho de parto envolve uma abordagem holística, o que também fica revelado no 

discurso da CNM 02: 
Eu vejo o estado da mulher como um todo, a mulher dentro do seu contexto 
familiar, levando em consideração tudo sobre ela, sua saúde física, suas 
ansiedades e como ela conseguiria lidar com isso […] a minha atribuição é 
fornecer um suporte às mulheres, é envolvê-las em um processo 
educacional, é ser capaz de ver a mulher sobre uma visão holística, ver o 
processo de parto e nascimento como algo natural, é manter um 
relacionamento com essa mulher e sua família, é conhecê-la mesmo antes 
que ela estivesse grávida.  

  

 Percebeu-se, então, que, quando foram solicitadas a descrever quais seriam as 

suas atribuições como CNMs, ou o que as diferenciava de outros profissionais da saúde, 

todas as entrevistadas fizeram menção à sua visão de mundo como integrantes da 

enfermagem, ou o foco da prática como elemento diferencial da função que 

desempenhavam. Então, nesse momento, surgiram nos discursos os conceitos de 

holismo, modelo de atenção à saúde, vínculo, relacionamento, dedicação, tempo, prática 

centrada no paciente, saúde e humanização. Nesse sentido, a American Nurse 

Association (ANA, 2010, p. 9) afirma que a prática contemporânea de enfermagem 

possui sete características essenciais:  
“provê uma relação de cuidado que facilita a saúde e cura; promove atenção a 
uma série de experiências humanas e respostas à saúde e doença nos ambientes 
físicos e sociais; integra os dados de avaliação com o conhecimento adquirido 
com a valorização do paciente ou do grupo; aplica o conhecimento científico no 
processo diagnóstico e intervenções a partir do uso do julgamento e raciocínio 
crítico; avanço da profissão de enfermagem através de pesquisas acadêmicas; 
influencia as políticas públicas e sociais para promover justiça social; e assegura 
um cuidado seguro, de qualidade, com base na prática baseada em evidências.” 

 Tais características são igualmente relevantes para a APN. Os valores centrais 

que guiam a prática de enfermagem incluem advocacia pelo paciente, respeito às 

escolhas do paciente e de sua família e escolhas informadas, ver o paciente de forma 

holística no seu ambiente, comunidade, ou tradição cultural, mantendo o foco na 

prevenção de doenças, recuperação da saúde e promoção da saúde. Assim, esses valores 

centrais conduzem também a Enfermagem de Prática Avançada (HAMRIC, 2014).   

 De acordo com Spross (2014), o desenvolvimento de uma linguagem comum e 

um esquema conceitual para comunicação e condução da prática de avaliação, 
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educação, política e pesquisa e teoria é fundamental para o avanço de qualquer 

disciplina. Principalmente diante das mudanças evolutivas no contexto de saúde nos 

EUA, essa fundamentação é crucial ao desenvolvimento dessa prática. O entendimento 

do que é a APN, o que elas fazem, quais as similaridades entre os profissionais que 

desempenham funções da prática avançada e como eles contribuem para um cuidado 

acessível e efetivo é essencial, mesmo no contexto dos EUA, para que se possa redefinir 

o sistema de saúde. No cenário internacional, vários esforços têm sido despendidos no 

sentido de clarificar, estabelecer ou regulamentar as funções da EPA dentro do profissão 

de enfermagem em diversos países (HAMRIC et al., 2014; PAHO, 2015). 

 Fazem parte da estrutura do conhecimento de enfermagem os metaparadigmas 

(mais abstratos), filosofias, modelos conceituais, teorias e indicadores empíricos (mais 

concretos) (FAWCET, 2005). Um modelo conceitual diz respeito a um conjunto de 

conceitos gerais e relativamente abstratos, que abordam um fenômeno central de 

interesse para a disciplina, as proposições que descrevem esses conceitos de forma mais 

ampliada e relações gerais entre dois ou mais conceitos.  

Assim, Spross (2014) defende que desenvolver um modelo conceitual mais 

explícito e uniforme para a APN é benéfico aos pacientes, enfermeiros e outros 

apoiadores. Pode facilitar a comunicação, reduzir a chance de conflitos e garantir a 

consistência da APN ao longo de suas funções, além de oferecer uma abordagem 

sistemática à pesquisa em enfermagem, educação administração e prática.  

 No contexto dos EUA, que já possuem essa prática há cerca de 50 anos, os 

esforços são maiores no sentido de estabelecer programas educacionais e desenvolver 

estruturas conceituais que clarifiquem a educação, escopo de prática, registro e 

licenciamento, e/ou o credenciamento das instituições de ensino (SPROSS, 2014). Ao 

longo da prática, os APNs também lançam mão de modelos conceituais para fornecer 

um cuidado holístico, compreensivo e colaborativo.  

 Quando se pretende compreender as questões conceituais que pairam sobre a 

APN, vários são os questionamentos que norteiam a busca desse entendimento: O que 

os APN fazem que torna essa prática avançada? A que ponto a incorporação de 

atividades tradicionalmente desempenhadas pelos médicos qualifica a prática dos 

enfermeiros como avançada? Existem atividades de enfermagem que são também 
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avançadas? Sabendo que a prática clínica direta é vista como competência central do 

APN, o que representa esse termo “clínico”? (FAWCETT, NEWMAN; MC ALLISTER, 

2004; FAWCETT; GRAHAM, 2005).  

 No contexto norte-americano, algumas dificuldades são ainda apontadas na 

literatura no sentido da utilização de modelos conceituais para promover clareza e 

uniformidade nas questões referentes à prática clínica e questões profissionais relativas 

à APN. Spross (2014) identifica quatro questões-problema que necessitam de atenção 

no âmbito conceitual, a saber: a falta de um vocabulário consistente quanto à 

Enfermagem de Prática Avançada, tanto para expressões do rótulo dessa função, quanto 

para descrição de suas competências; a falha dos modelos de APN em utilizar literatura 

recente, muitas vezes utilizando produções científicas dos anos de 1980 ou 1990, o que 

não considera as mudanças de legislação e de contexto; falta de clareza quanto aos 

conceitos que diferenciem os níveis de prática (por exemplo, o que diferencia a prática 

de um RN que atua em sala de parto do papel da CNM), e a falta de clareza do que 

diferencia o trabalho dos APNs do trabalho médico.  

 Para entender a função da APN, precisa-se, então, inicialmente, entender qual é 

essa visão de mundo da enfermagem. Para isso, traz-se à discussão o entendimento 

sobre a enfermagem como ciência e quais os saberes que são a ela atribuídos. Rodgers 

(2015) afirma que, quando se fala em enfermagem, as discussões normalmente giram 

em torno do que os enfermeiros fazem, suas habilidades, tarefas, e funções, que são 

normalmente associados às suas ações e comportamentos. Não é frequente que o foco 

seja o que sabem, ou seja, a base de conhecimento que dá fundamento às suas ações.  

 A prática do enfermeiro vai além das habilidades e competências no âmbito da 

ação e envolve a sua capacidade de se relacionar com os indivíduos a fim de ajudá-los a 

atingir suas metas de saúde e bem-estar. Enfermeiros são capazes de guiar, orientar, 

educar, desenvolver atividades de consultoria, planejamento e avaliação, 

comprometendo-se com as pessoas seja no âmbito individual ou em grupos ou 

comunidades. A sua forma de abordagem é holística e concentra suas ações em torno 

das preocupações de saúde dos indivíduos, com o objetivo maior da promoção da saúde 

(RODGERS, 2015).  
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 Os enfermeiros também se envolvem em atividades que conduzem os indivíduos 

ao longo do sistema de saúde, tais como providenciar encaminhamentos, gerenciar as 

etapas de prestação de cuidados e facilitar o acesso aos recursos necessários. A 

descrição das tarefas desempenhadas pela enfermagem é bem mais fácil quando 

comparada à descrição do seu corpo de conhecimentos. Apesar disso, não são as 

habilidades ou as tarefas desenvolvidas pelos enfermeiros que os tornam indispensáveis 

ao sistema de saúde, mas sim o seu conhecimento. A disciplina da enfermagem inclui 

tanto o seu conhecimento específico, quanto o componente humano em que os 

julgamentos são feitos acerca do que é aceitável no âmbito daquela ciência ou quais são 

as suas prioridades (RODGERS, 2015).  

 As discussões sobre a ciência de enfermagem, ou a base de conhecimento, não 

podem ser conduzidas sem o reconhecimento do contexto que existe para aquele 

conhecimento na disciplina. Assim, o contexto da enfermagem coexiste em um contexto 

social mais amplo que inclui expectativas sobre os enfermeiros, bem como os padrões 

do que é considerado conhecimento ou ciência. Assim, apesar de haver diferenças de 

contexto entre as localidades diversas, há certos elementos que unificam a enfermagem 

como um tipo distinto de conhecimento e prática. Alguns desses elementos persistem 

através do tempo e ao longo dos diferentes contextos e fazem com que se identifique o 

que pode ser chamado universalmente de enfermagem (RODGERS, 2015).  

 O processo de reconhecimento da enfermagem como ciência enfrentou algumas 

especificidades. Inicialmente, é relevante destacar que a ciência como um todo foi 

desenvolvida segundo os padrões do positivismo lógico, perspectiva sob a qual a 

enfermagem apresentou dificuldades de encaixar alguns de seus elementos, que vão 

além do biológico. A enfermagem mantém então uma longa tradição histórica de ser 

considerada como holística, humanística e relacional, com ênfase nos aspectos 

psicossociais da saúde e bem-estar, além da dimensão biológica (RODGERS, 2015).  

 Conceitos como dignidade, empatia e cuidado são aspectos da condição humana 

levados em consideração na construção das suas teorias, e, por não se encaixarem nos 

padrões do positivismo lógico, criou-se o dogma da enfermagem como arte e ciência 

(RODGERS, 2015). Sob uma abordagem diferente, Carper (1978) pontua essa 

peculiaridade da ciência de enfermagem ao identificar os seus quatro padrões de 
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conhecimento: o pessoal, o estético, o ético e o empírico. Assim, a porção mais 

positivista ou tradicional da ciência da enfermagem foi contemplada em um desses tipos 

de conhecimento, enquanto os demais são considerados pela autora como outras formas 

de conhecimento que são essenciais para a enfermagem (RODGERS, 2015).   

 De acordo com Fawcet (2005), o metaparadigma, ou a visão de mundo que 

norteia a ciência da enfermagem contempla os conceitos de saúde, indivíduo, ambiente 

e enfermagem. A saúde representa o estado de bem-estar, a capacidade de adaptação a 

um fator que interrompe o bem-estar de um indivíduo. O indivíduo pode ser entendido 

como uma pessoa singular, família ou comunidade que recebe os cuidados de 

enfermagem, sendo esse o foco de atenção do enfermeiro. O ambiente, por sua vez, diz 

respeito aos elementos externos que afetam o indivíduo e seu estado de bem-estar. Já a 

enfermagem se refere aos cuidados de enfermagem que são fundamentais para colocar o 

indivíduo nas melhores condições possíveis, de forma a restabelecer a sua saúde, 

promover sua adaptação e facilitar a interação enfermeiro-doente a fim de que se possa 

atingir as metas estabelecidas por ambos (FAWCET, 2005).  

 Além de se perceber elementos próprios da disciplina da enfermagem nas falas 

das CNMs, percebem-se também um discurso uníssono acerca dos princípios da 

Atenção Primária à Saúde (APS), bem como uma atuação pautada em modelo próprio 

de atenção à saúde. Outrossim, elas citaram que lhes é atribuído cuidar de indivíduos 

saudáveis, do que é fisiológico, e utilizar os recursos disponíveis para se promover 

saúde.  

No contexto da obstetrícia, o seu cuidado é compreendido como provisão de 

cuidados primários à mulher e ao seu concepto, é ver o processo gestacional e o parto 

como eventos fisiológicos, que fazem parte do ciclo de vida natural da mulher, e utilizar 

um modelo próprio de cuidado que visa tratar as mulheres e suas famílias de forma 

holística, incluindo-as no processo de tomada de decisão. Esses elementos podem ser 

vistos no trecho destacado abaixo, onde a perspectiva da Enfermagem de Prática 

Avançada é abordada: 

As enfermeiras são educadas para investigar e para o manejo de situações clínicas de 
uma pessoa, mas elas não focam exclusivamente na queixa […] O modelo de 
enfermagem inclui a pessoa como um todo, aborda o seu contexto familiar, sua 
condição social e psicológica […] Já o modelo médico é muito mais focado no agente 
causador em si e sua relação com o hospedeiro […] é mais sobre o que está errado 
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especificamente, o que está causando essa condição patológica […] o enfermeiro  de 
prática avançada está apto a diagnosticar e tratar, mas a sua função envolve ir além 
dos dados clínicos que se apresentam diante dele […] é sobre saber como a pessoa 
está em sua vida particular, que tipo de tratamento é mais apropriado às suas 
condições de vida […] eu estou em parceria com meus pacientes, em vez de 
prescrever-lhes tratamentos em uma condição de superioridade. (CNM 05) 

 A fala acima deixa claro, então, que o papel do enfermeiro de prática avançada é 

justamente usar a abordagem contextual, relacional e humanística da enfermagem 

juntamente com o ir além proporcionado pela formação em nível avançado, como 

diagnosticar e tratar, para pactuar e atingir os objetivos de saúde de um indivíduo, 

dentro do seu contexto e possibilidades. É importante também destacar que a atuação 

desse profissional é voltada ao conceito de saúde e de promoção da saúde, 

compreendidos no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). A menção direta à APS 

ou aos seus princípios foi percebida na fala de todas as CNMs e evidenciada claramente 

na literatura sobre a APN. Por esse motivo, entende-se que a APN assume as 

prerrogativas de diagnosticar e tratar em uma perspectiva de cuidar dos problemas 

básicos que distanciam o indivíduo da sua condição de bem-estar. 

 Desse modo, para melhor compreensão do seu papel, torna-se relevante resgatar 

a definição de cuidados primários à saúde. De acordo com a Declaração de Alma Ata 

(1978), os cuidados primários de saúde são aqueles essenciais à saúde, baseados em 

métodos e tecnologias práticas que sejam cientificamente fundamentados, além de 

socialmente aceitos. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, família e 

da comunidade com o sistema nacional de saúde, constituindo-se como o primeiro 

elemento de um continuado processo de assistência à saúde (OMS, 1978).  

 Bárbara Starfied (2012) coaduna com essa definição e acrescenta que na APS a 

assistência ocorre de forma continuada e centrada na pessoa, de modo a satisfazer suas 

necessidades de saúde. Essa autora menciona ainda que, ao atuar nesse nível de saúde, o 

profissional só refere os casos muito incomuns ou que exijam atuação especializada, 

princípio que também se aplica ao contexto da atuação do enfermeiro de prática 

avançada. 

 Uma vez que se compreenda o que é próprio da enfermagem, pode-se, então, 

progredir na compreensão do papel específico que o APN possui dentro da equipe de 

saúde. Apesar de a equipe de saúde nos Estados Unidos da América (EUA) contar com 



�93

a presença de outras categorias profissionais, como o Physician Assitant (PA), a atuação 

do APN se aproxima mais à prática do Registered Nurse (RN) ou do profissional 

médico. Os enfermeiros, seja qual for o nível de formação, necessitam articular com 

clareza a natureza do seu conhecimento com o seu potencial de contribuição para a 

saúde nas mais diversas esferas, seja ela individual, familiar, local, comunitária ou 

global (RODGERS, 2015).  

 De uma forma mais simples, pode-se dizer que, no que diz respeito ao alcance 

da sua prática, o APN situa-se de uma forma intermediária entre a prática do enfermeiro 

e a do profissional médico no que diz respeito ao escopo de ações, o que lhes confere a 

denominação de mid level providers, no contexto dos Estados Unidos da América 

(EUA). Nesse sentido, o APN possui um papel ampliado quando o referencial é o 

enfermeiro, no entanto, sua prática alcança as situações de menor risco à saúde quando 

o referencial é a atuação médica. Cabe ressaltar ainda que essa se trata de uma 

explicação um tanto quanto reducionista, apenas com a finalidade exclusiva de tornar 

compreensível a diferença dos elementos práticos em si existentes entre essas três 

categorias profissionais.   

 Assim, é importante a compreensão do seguinte: a prática avançada de 

enfermagem se aproxima e se diferencia tanto da própria prática do enfermeiro, quanto 

da prática médica. Cabe ressaltar que por motivos evidentes não se distancia da 

enfermagem tal qual se distancia da prática médica, mas ocupa um lugar diferente. A 

APN se “diferencia” da prática do enfermeiro ao incorporar novos conhecimentos, 

técnicas e habilidades que são pertinentes à prática médica. E é isso que a aproxima da 

medicina, além do objetivo em comum que é a saúde e bem-estar do paciente.  

 O APN, no entanto, se diferencia da atuação médica por manter o seu 

compromisso como enfermeiro: um cuidar holístico, centrado no indivíduo, que visa ao 

atendimento da maior parte das suas necessidades, considerando o ambiente no qual 

está inserido. Assim, a enfermagem de prática avançada diferencia-se da prática médica 

de forma considerável tendo em vista que, apesar de compartilharem conhecimentos e 

habilidades, possuem abordagens, visões de mundo e foco de atuação demasiadamente 

diferentes. Diferencia-se também pelo seu corpo de conhecimentos, pelo alcance da 

prática, pelas suas competências e pelo grau de especialidade. Tantas são as diferenças 



�94

que se torna infundado o pré-conceito de que a Enfermagem de Prática Avançada de 

algum modo substitui ou compete com a prática médica. De modo adverso, as suas 

diferentes abordagens fazem com que sejam complementares, em vez de concorrentes. 

 A literatura traz concordância com esses apontamentos ao informar que os APNs 

desenvolvem habilidades adicionais e tendem a uma visão mais ampliada do processo 

saúde/doença, tendo o holismo na base de sua formação (AACN, 2012). Além disso, 

Mundinger (1994) revela que os APNs são mais suscetíveis a dialogar com o paciente, 

adaptar suas necessidades ao tratamento recomendado, bem como compreender o todo 

de sua família e ambiente em que está inserido. 

 Para destacar esse aspecto diferencial do enfermeiro, será descrita abaixo uma 

situação vivenciada durante a observação de uma consulta de pré-natal da CNM:  

Durante consulta a CNM utiliza sonar para ausculta cardiofetal. Como não 
identifica os batimentos, realiza ultrassonografia obstétrica à beira do leito 
e identifica os batimentos cardiofetais, visualiza o feto, bem como a 
movimentação fetal ativa. Ela diz ainda: – “Eu não sou ultrassonografista, 
mas vamos somente verificar a presença do feto e os seus batimentos 
cardíacos.” – e assim foi feito. Após a paciente deixar a sala, ela me 
explana o seguinte: “Eu poderia simplesmente ter esperado ela realizar a 
ultrassonografia que acabo de solicitar, mas eu não poderia deixá-la nessa 
situação emocional de não saber sobre a vitalidade do feto, tendo em vista 
que essa mulher possui história de aborto recente e encontrava-se 
visivelmente abalada com a situação.”. (notas de campo) 

Esse aspecto chama a atenção não somente ao enfoque holístico do seu trabalho, 

como também para a resolutividade do trabalho desempenhado pela APN. À beira do 

leito, ela é capaz, de forma generalista, de realizar ultrassonografia e verificar elementos 

básicos, mas não menos relevantes como a implantação do feto, presença de 

movimentos fetais e ausculta de batimentos cardiofetais. Tal fato faz com que se atenda 

a uma demanda de saúde da população que necessita de atenção à saúde e otimiza a 

utilização de recursos, como permitir que as consultas médicas se destinem a 

investigações complexas acerca do processo saúde/doença. Observa-se na seguinte fala: 

A atenção primária à saúde é muito ampla. Eu sou atribuída para cuidar 
do que é normal, no entanto eu cogerencio uma série de coisas que estão 
além do que eu faria de forma independente. Por exemplo, eu posso ter 
uma paciente com epilepsia, diabetes e hipertensão e ainda cuidar dela ao 
longo do seu pré-natal […]  mas ela terá que ser referenciada para 
consulta com neurologista e outros especialistas. Além disso, eu devo 
cogerenciar o seu cuidado juntamente com o obstetra para ter certeza que 
nós estamos fazendo a coisa certa para aquela paciente. (CNM 03) 
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 Pelo exposto acima, percebe-se, então, que a atribuição primária da CNM é 

cuidar do que é normal e ser plenamente capacitada a identificar as condições de 

anormalidade, e isso vai incluir a sua capacidade de realizar uma avaliação clínica em 

nível avançado, julgamento clínico avançado, solicitação e interpretar exames 

laboratoriais e de imagem, habilidade de tomar condutas terapêuticas, etc. Assim, essa 

enfermeira é capaz de identificar de forma acurada e segura os desvios de normalidade e 

é reconhecidamente habilitada a referenciar esse indivíduo ao profissional médico, ou 

demais da equipe de saúde, no âmbito da especialidade necessária.  

 Justamente pelo fato de que o foco e a perspectiva do trabalho do médico e do 

enfermeiro são diferentes, a CNM não deixa de ser necessária nessa situação. A atuação 

desses profissionais é, então, uma prática colaborativa e destinada ao objetivo comum 

que é restaurar a saúde desse indivíduo. Essa compreensão é extremamente relevante 

para que se desmistifique a atuação do enfermeiro de prática avançada como 

competidor ou substitutivo à prática médica.   

 A prática do profissional médico e do APN ocorrem mediante visões, 

perspectivas, modelos de atenção ou dos princípios filosóficos diferentes. Essa 

compreensão gera grande impacto na eficiência de um sistema de saúde, pois, nessa 

perspectiva, o profissional médico vai ser atribuído aos casos complicados, graves, que 

exigem maior nível de complexidade. Aliado a isso, o paciente estará em condição de 

segurança, tendo em vista que a CNM ou profissional de prática avançada é considerada 

como capacitada para prestar esse nível de assistência. 

 Dessa forma, em saúde pública, os interesses comuns devem ser obedecidos sem 

que se olhe uma perspectiva individualista de preservar a soberania de certas categorias 

profissionais em detrimento de outras. Deve-se perceber que todas as profissões têm 

seus espaços garantidos. O escopo de suas ações diferenciadas ocupam espaços 

diferentes e que, portanto, são insubstituíveis, cada um com sua relevância. 

Compartilham-se conhecimento e, acima de tudo, um interesse comum que é trazer 

melhores resultados de saúde à população.  

 De acordo com Hinds et al. (1992), a análise do contexto geral serve como fonte 

de predição e explanação a determinados fenômenos. No âmbito deste estudo de caso, o 

contexto geral permitiu predizer sobre a relevância de se ter clareza do papel da prática 
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avançada de enfermagem para o estabelecimento e desenvolvimento dessa prática. A 

partir do que foi analisado nessa camada do contexto pode-se predizer o que se segue. 

Possuir clareza quanto ao papel do enfermeiro é fundamental para que se compreenda o 

papel do APN. O enfermeiro necessita, antes de mais nada, conhecer e reconhecer a si 

mesmo como ciência, profissão, e parte integrante de uma equipe multidisciplinar. 

Possuir tais bases de conhecimento em sua disciplina permite ao enfermeiro avançar em 

seu papel de modo consciente. Essa autoconsciência e clareza final sobre o papel do 

APN são indispensáveis à implantação dessa prática de forma efetiva. 

 Outra premissa que surge dessa camada de contexto é a de que a prática do 

Advanced Practice Nurse não almeja a substituição da prática médica. Médicos e APNs 

possuem diferentes visões de mundo, propiciadas por bases disciplinares diversas; e 

praticam sob diferentes perspectivas, o que lhes propicia diferentes modos de fazer a 

sua prática e focos de atuação diferenciados. Apesar disso, convergem em prol de um 

objetivo comum, que é garantir a saúde e bem-estar de indivíduos, famílias e 

comunidades.  

O médico possui em sua formação um enfoque na fisiopatologia, tratamento, 

cura e investigação diagnóstica em um maior grau de complexidade. O APN, apesar de 

avaliar, diagnosticar ou prescrever medicamentos, tem como foco de atuação indivíduos 

saudáveis com agravos comuns e não graves à sua saúde. A busca pelo atendimento 

médico é motivada pela necessidade de atenção especializada ou de procedimentos de 

maior complexidade técnica e que lhes exijam habilidades próprias.     

3.2.3 Advanced Practice Nurse: o ser no mundo 

 De acordo com Hinds et al. (1992), o metacontexto resulta de uma construção 

social do conhecimento. As percepções partilhadas pelos indivíduos que compõem uma 

sociedade irão fundamentar a análise dessa camada do contexto. A autora afirma ainda 

que o metacontexto é capaz de influenciar o comportamento das pessoas e, a partir da 

sua compreensão, é possível elaborar explicações para esse comportamento.  

Assim, a análise do metacontexto traz consigo explicações. No âmbito do 

presente estudo, a compreensão do metacontexto propicia ao pesquisador transcender o 
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aspecto individual e normativo da prática do APN e adentrar aspectos que expliquem o 

propósito dessa prática, ou a sua razão de ser. Pressupõe explorar aspectos históricos 

relevantes dessa prática e também as interações sociais. É perceber como esse 

profissional é percebido pela sociedade e por outros profissionais da saúde, 

especialmente pelos médicos; e como o APN se insere no sistema de saúde, atendendo 

às necessidades impostas pelos indivíduos que carecem de atenção à saúde. Nesse 

momento, importa a forma como o APN é percebido por outros, como ele é 

reconhecido, valorizado ou que relevância possui para a sociedade e para o sistema de 

saúde como um todo. 

 Iniciar-se-á essa discussão com a resposta dada por todas as Certified Nurse 

Midwives ao longo das entrevistas, no momento em que foram questionadas quanto ao 

público com quem trabalhavam ou trabalharam ao longo de sua carreira. Todas as seis 

CNMs citaram pessoas em situação de vulnerabilidade, sendo citadas as mulheres de 

baixa renda ou imigrantes, seja por não estarem acobertadas por seguros de saúde ou 

por estarem em situação de “baixa cobertura”.  

 Para facilitar a compreensão do exposto acima, é relevante trazer à discussão a 

história da Enfermagem de Prática Avançada nos Estados Unidos da América (EUA). 

Entre as condições que impulsionaram o estabelecimento das funções da APN, 

destacam-se fatores sociais como guerras, o cenário econômico, mudanças nas políticas 

de saúde, a carência de profissionais médicos e as necessidades apresentadas pela 

população (NEWLAND, 2016). 

Cada uma das quatro funções da APN foi motivada também por fatos 

específicos que se demonstraram ao longo do tempo como necessidades a serem 

supridas (HAMRIC et al., 2014). Os enfermeiros, por representarem a maior categoria 

profissional em saúde e possuírem um nível de educação compatível com o exigido 

pelas necessidades de saúde da população, foram incorporando novas funções e 

avançando em sua prática, de acordo com as janelas de oportunidade que lhes foram 

sendo apresentadas ao longo dos anos (IOM, 2011).  

 A exemplo disso, desde a Primeira Guerra Mundial diversas oportunidades se 

apresentaram para o avanço da prática da enfermagem nos EUA. A necessidade de 

alívio da dor e administração de anestésicos em campos de guerra surge como 
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motivador do estabelecimento da função de enfermeiro anestesista ou Certified Nurse 

Anesthetist. As Certified Nurse-Midwives tiveram sua oportunidade diante do contexto 

de necessidade de melhorar os indicadores de mortalidade materno-infantil apresentados 

ao longo dos séculos 18 e 19 quando os partos eram feitos por parteiras leigas (lay 

midwives). Ao final do século 19 e ao longo do século 20, passa-se a exigir que os 

partos sejam realizados em ambiente hospitalar, por meio de profissionais com 

formação específica e embasamento científico. Nesse momento, a função das CNMs é 

apresentada como resposta a essa problemática (HAMRIC et al., 2014).   

 O final do século 19 foi, então, um período marcado por relevantes mudanças, 

entre essas o rápido crescimento industrial e reformas sociais. As enfermeiras de saúde 

pública desempenharam a relevante função de prover os cuidados necessários a 

populações carentes e imigrantes que não possuíam acesso à saúde. À época, a escassez 

de médicos somou-se à tendência de especialização entre eles, o que aumentou a 

necessidade de profissionais de saúde que destinassem sua prática à Atenção Primária à 

Saúde (APS) (NEWLAND, 2016).  

 As enfermeiras supriram, então, esta necessidade específica que se apresentara, 

atendendo às demandas do sistema de saúde que passava por mudanças e desejava 

mudar o seu foco de atuação da doença para a promoção da saúde e APS. Entra em 

cena, nesse contexto, a função das Nurse Practitioners (NPs) (HAMRIC et al., 2014; 

NEWLAND, 2016). 

 As Midwives também seguiram esse determinante histórico de prestação de 

assistência prioritariamente a mulheres de classe social mais baixa. Com os avanços 

também ocorridos na área da medicina, muitas mulheres brancas de classe média e alta 

passaram a se utilizar dos serviços hospitalares fornecidos por médicos obstetras no 

momento do parto. No entanto, questões como nacionalidade e outros determinantes 

sociais continuaram a definir as escolhas dessas mulheres. Por exemplo, muitos 

imigrantes europeus continuaram a empregar Midwives para realizar seus partos em 

casa. Assim, questões como localização geográfica e acesso aos serviços médicos 

influenciaram essa determinação por quem seria o responsável pelo cuidado. Diante 

disso, um padrão fora estabelecido: os médicos prestariam assistência ao parto de 
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mulheres de classes sociais mais elevadas e as Midwives, a essa população em situação 

de vulnerabilidade (HAMRIC et al., 2014).  

 Superada a breve compreensão do contexto histórico em que a APN foi 

implementada nos EUA, é relevante nesse momento estabelecer a relação entre essa 

conjuntura e o público a quem se destina suas ações. Isso significa resgatar o porquê 

dessa prática. Assim, apontar a população a quem a EPA presta o seu cuidado é 

extremamente relevante à compreensão do seu propósito como prática, uma vez que 

essa prática emerge da necessidade de ampliação do acesso à saúde a uma população 

marginalizada. Atender às necessidades de saúde de uma população em situação de 

vulnerabilidade é elemento essencial da prática dos APNs. É esse fator que determina a 

sua razão de ser e deve ser considerado com prioridade quando se busca compreender a 

prática avançada de enfermagem.  

 NPs possuem um forte histórico na provisão de cuidados de saúde a populações 

especiais, como crianças, idosos, moradores de rua, pessoas que moram em áreas 

remotas, pessoas que não possuem seguro de saúde, e demais indivíduos em situação de 

risco, como imigrantes ou portadores de doenças mentais. Dessa forma, olhar de perto 

as características e a forma como a APN se desenvolveu demonstra o quão importante 

esses profissionais são em determinar melhorias à saúde da população americana 

(NEWLAND, 2016). 

 Além de ser reconhecida por atender diretamente às necessidades de saúde de 

populações vulneráveis, a enfermagem como um todo tem-se destacado pelo seu 

potencial em liderar as mudanças desejadas no sistema de saúde americano (IOM, 

2011). Essa expectativa deve-se a diversos fatores, tais como: quantitativo de 

profissionais presente nessa categoria; nível de formação que se adequa às expectativas 

do sistema de saúde e, por isso, são capazes de impactar diretamente os resultados em 

saúde; sua formação e visão disciplinar voltada à APS; proximidade com o paciente em 

sua prática diária, que faz com que o aprimoramento da sua prática impacte diretamente 

a qualidade do cuidado; potencial de ampliação do escopo de prática com base em suas 

habilidades, competência, conhecimento técnico-científico (FRAHER, 2015; IOM, 

2011).  
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 A enfermagem representa a mais ampla categoria profissional de saúde, 

contando com mais de três milhões de profissionais ativos nos EUA. Desses, cerca de 

250.527 são APNs. Os NPs representam o maior grupo entre os enfermeiros de prática 

avançada, contando com cerca de 158.000 profissionais (Health Resources and Services 

Administration [HRSA], 2010). Mais de 60% dos NPs atuam na APS e sua principal 

configuração de prática é ambulatorial (HRSA, 2014). Isso faz com que incentivar a 

formação de NPs, bem como promover uma legislação que garanta o seu escopo 

completo de prática, possua impacto direto na prestação de cuidados primários à saúde 

da população americana.  

 Além disso, diversas pesquisas já demonstraram que o cuidado provido por 

APNs é comparável ao cuidado provido por médicos em termos de qualidade e 

adequação às necessidades do sistema e do indivíduo (CASEY et al., 2017; 

KILPATRICK et al., 2014; KURTZMAN; BARNOW, 2017 NEWHOUSE et al., 2011; 

NODSI et al., 2014). Em estudo desenvolvido por Mundinger et al. (2000), demonstrou-

se que, em uma configuração de prática ambulatorial onde os NPs possuíam a mesma 

autonomia, responsabilidade ou produtividade que os médicos, os resultados 

apresentados pelos pacientes eram comparáveis entre ambas as categorias profissionais. 

Outro estudo, uma revisão sistemática desenvolvida por Newhouse et al. (2011), 

apontou que, de 12 resultados de saúde utilizados para comparar o atendimento prestado 

por APNs e médicos, 11 se demonstraram equivalentes entre esses profissionais; e um 

demostrou ser favorável à prática dos NPs, quando comparados aos médicos. 

 Desse modo, os estudos são consistentes em comprovar que APNs proveem 

cuidado efetivo e de alta qualidade e que, portanto, esses profissionais possuem um 

papel importante no que diz respeito à ampliação ao acesso à saúde (NEWHOUSE, 

2011; NEWLAND, 2016). 

 Neste momento, é relevante destacar um aspecto da pesquisa supracitada de 

Mundinger et al. (2000), que foi comparar essas duas categorias profissionais, APNs e 

médicos, quando tivessem a mesma autoridade ou autonomia. Isso se deve ao fato de 

que restrições à autonomia do APN teriam grande impacto não só nos resultados que 

podem produzir a partir da sua prática (IOM, 2011), como também na forma como é 

reconhecido pelo usuário do sistema, ou mesmo na sua satisfação com o trabalho. O 
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APN é reconhecido e valorizado no momento em que é capaz de gerar respostas 

eficazes às necessidades dos indivíduos, apresentando-se, então, resolutivo quanto aos 

problemas que lhe são apresentados no dia a dia. Assim, esse reconhecimento 

transforma-se em motivação.  

 Pesquisa realizada também na América Latina relacionou esses conceitos de 

autonomia e satisfação profissional, ao revelar que o enfermeiro que atua em saúde 

pública, embora atue de forma multifacetada e desempenhe múltiplas tarefas, possui 

uma limitada autonomia profissional (DE CÓRDOVA et al., 2013).  

 A limitação dessa autonomia contempla restrições na capacidade de 

diagnosticar, prescrever tratamentos ou determinar planos de gestão de cuidados. Por 

esse motivo, normalmente os enfermeiros de saúde pública são os que mais expressam 

frustração com a falta de uma descrição clara da sua prática (DE CÓRDOVA et al., 

2013). Ao incorporar autonomia à sua prática, o enfermeiro percebe-se capaz de iniciar 

e finalizar o atendimento prestado, sentindo-se inteiramente responsável pelo resultados 

produzidos. A exemplo disso, em contrário ao revelado na América Latina, os NPs que 

atuavam nos EUA revelaram em pesquisa nacional sobre satisfação com o trabalho que 

possuíam elevado senso de valor pelo que faziam (HRSA, 2014).  

 A autonomia, que é garantida ao enfermeiro de prática avançada, é percebida 

então como elemento crucial no concernente à efetividade do cuidado prestado. A esse 

respeito, na fala de uma das CNMs, percebe-se que ser um profissional de prática 

avançada é ter a capacidade de “fechar o ciclo” do atendimento prestado. Isso 

compreende ter resolutividade, capacidade de tomada de decisão e o reconhecimento 

que se espera após a assistência ao paciente. A CNM relatou que, ao longo de sua 

atuação profissional prévia como RN na área de obstetrícia, havia sempre a necessidade 

de “chamar o médico” em momentos decisivos, como quando a mulher estava em 

trabalho de parto avançado. Era o momento da dilatação quase completa e se 

aproximava o tão esperado momento do nascimento do bebê, conforme relato: 

Por exemplo, no meu primeiro emprego como RN na obstetrícia, os médicos 
nunca estavam lá, era só a enfermeira (RN) […] então nós ligaríamos para o 
médico, diríamos como a paciente está […] ele diria:  “Faça isso ou aquilo.” 
[…] então você  ligaria de volta quando a mulher estivesse com mais ou 
menos oito centímetros de dilatação, eles viriam ao hospital e receberiam o 
bebê e, então, você ouviria a mulher dizer:  “Ah, obrigada, doutor.” […] e aí 
elas vão para casa, mas você foi a pessoa que realmente tomou conta delas 
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esse tempo todo […] e eu sentia que isso era demais para mim. Enquanto eu 
estive ali por 18 horas e você apenas naquela uma hora […] não fazia 
sentido para mim, eu sabia que eu podia estar fazendo aquilo e eu sabia que 
o paciente poderia estar feliz comigo fazendo aquilo, então eu pensei: por 
que eu não posso somente então “fechar o ciclo”? (CNM 06) 

 Ela citou, então, que esse foi o seu principal motivador para se tornar uma ANP. 

Ao longo de sua fala, foram captados elementos de frustração sobre quando não lhe era 

permitido “fechar o ciclo” de todo o trabalho que vinha desempenhando com a paciente. 

Ela afirmou que todo o esforço empenhado ao longo do trabalho de parto não lhe era 

atribuído, pois ao final desse processo entrava em cena um outro profissional que iria 

“colher os louros” de tudo o que havia sido feito. Por possuir legalmente a autonomia 

associada àquele tipo de prática, o profissional médico seria reconhecido pela 

parturiente como o responsável por todo o processo. 

 Quando foram questionadas em entrevista sobre autonomia ao longo de sua 

prática, todas as seis CNMs revelaram sentir-se autônomas e demonstraram satisfação 

com seu grau de autonomia. A exemplo disso, a CNM 03 relatou que o amor que 

possuía sobre ser uma Midwife se devia ao fato de se sentir autônoma, de ser uma 

profissional independente e que, por isso, poderia prescrever medicamentos, 

diagnosticar, acompanhar, realizar o seu trabalho de forma individual. Ela ressaltou 

ainda que, diferente disso, as RN precisam seguir normas e regras, alguém normalmente 

lhes dirá o que precisa ser feito. Apesar de concordar que possuía plena autonomia, a 

CNM 03 mencionou que não há como negar a ocorrência da hierarquia médica em 

certas ocasiões, ao longo da realidade prática. 

Autonomia, de acordo o filósofo Kant (1974), diz respeito à capacidade de se 

autogovernar. Trata-se de um desejo inerente aos seres humanos de se autodeterminar 

segundo legislação moral que por esses mesmos fora determinada. Não se trata de 

autossuficiência, mas de capacidade de se determinar em conformidade com a sua 

própria lei, que é a razão. 

Assim, mesmo diante de um contexto em que se exija colaboração com o 

profissional médico, percebeu-se que as ANPs se sentem responsáveis pelo seu trabalho 

e autônomas no que fazem. Não que sejam autossuficientes, pois estão inseridas em um 

contexto de prática multidisciplinar, onde necessitam colaborar com os demais 
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profissionais de saúde. O sentir-se autônomo está ainda diretamente relacionado à 

satisfação que apresentam em relação à sua prática. 

 Quando questionadas sobre o valor que os pacientes e seus familiares atribuem à 

sua prática, as CNMs citaram que, de um modo geral, os pacientes e suas famílias 

atribuem e reconhecem a importância do seu papel, no entanto, não o fazem de uma 

forma genuína. O fazem sem que haja uma real compreensão do papel desse 

profissional e qual o seu diferencial em relação aos demais profissionais de saúde. Esse 

fato tanto foi observado diretamente, quanto foi evidenciado na fala das CNMs.  

O conceito de gratidão pela atenção dispensada emerge nesse contexto. Ao 

longo dos atendimentos foi possível perceber que os pacientes expressavam gratidão 

pela possibilidade de serem atendidos, levando em consideração os aspectos de 

vulnerabilidade social em que se encontravam, e por receberem uma abordagem 

humanizada e holística. Foi possível perceber que uma relação de confiança era 

estabelecida.  

 No entanto, diante da vulnerabilidade social e baixos níveis educacionais, muitas 

vezes esses indivíduos não entendem com clareza as diferentes categorias profissionais 

que lhes prestam atendimento, conforme relatado: 
Eu acho que a maioria das pacientes que compreendem o que nós fazemos 
valoriza o conceito de ter uma Midwife e ter um cuidado que é muito mais 
focado nelas e em ser capaz de tomar as próprias decisões. (CNM 03) 
Eu não tenho certeza se eles entendem a diferença sobre ser atendido por uma 
Midwife ou por um médico… Elas apenas demonstram a felicidade de serem 
atendidas por um prestador de cuidados que está tomando conta delas… 
Outras pacientes privadas escolhem ter uma Midwife e a grande questão é que 
elas querem escolher alguém que vai prestar a atenção que elas querem, que 
vai ter tempo com elas, que vai permitir que ela seja determinante de suas 
escolhas durante a gestação, trabalho de parto e parto. (CNM 06) 

 De outro modo, as pacientes que apresentam maiores níveis de escolaridade e 

compreendem claramente o diferencial do papel da CNM realizam a busca do seu 

serviço por outro motivo. Elas buscam uma CNM justamente por desejarem ser 

autônomas no seu processo gestacional e durante o trabalho de parto, além de trazer os 

componentes da relação, vínculo, comprometimento e dedicação que a prática da 

enfermagem traz consigo. Aliado a isso, o fato de possuirem formação em nível 

avançado e competências e habilidades de escopo avançado que lhes permitam a 

prescrição de medicamentos que se façam necessários fornece a essas mulheres a 

segurança técnica necessária. 
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 De acordo com Rodgers (2015), a construção do valor social que envolve a 

enfermagem tem muito a ver com fatores históricos do seu processo educacional. A 

necessidade de a enfermagem lutar para estabelecer o seu lugar ou revelar o valor do 

seu trabalho se relaciona ao fato de não ter a sua prática reconhecida como ciência 

desde os seus primórdios. Sua história é inicialmente marcada pelo fracasso em 

reconhecer as bases acadêmicas para a prática. A necessidade de desenvolver 

conhecimentos que estava em andamento deve ter contribuído para a baixa aceitação da 

enfermagem e a valorização do seu conhecimento nos contextos das universidades e 

sistemas de saúde (RODGERS, 2015).  

Ademais, fomentar a enfermagem de prática avançada significa contribuir para 

o avanço dessa disciplina, do seu reconhecimento e da sua valorização profissional. 

Outro aspecto que se relaciona diretamente aos conceitos de autonomia, reconhecimento 

e valorização profissional foi mencionado em entrevista pela CNM 01. Ela lembrou, ao 

longo da sua fala, que, apesar de a autonomia profissional ser garantida por dispositivos 

legais que regulamentam a prática dos APNs, essa diz respeito também a fatores 

individuais, tais como embasamento científico, expertise clínica e autoconfiança do 

profissional. A interação desses elementos fará com que o profissional de prática 

avançada adquira a confiança daqueles com quem trabalha, ou do profissional médico 

com quem colabora, de modo que esses se sentirão mais confiantes e confortáveis em 

deixá-lo trabalhar de forma mais independente. 

 Foi percebido, em diversas entrevistas (CNM 01, CNM 03, CNM 05, CNM 06), 

o relato de uma mudança de perspectiva dos médicos sobre o trabalho dos APNs no 

sentido de deixarem de ser vistos como “competidores” ou “não quistos”, para serem 

reconhecidos como essenciais à equipe de saúde a partir do momento em que se convive 

ou trabalha com eles. Elas disseram que aqueles médicos que não trabalham com APNs 

ou que não sabem exatamente o que eles fazem não valorizam sua prática. Mas os que 

conhecem tendem a compreender a relevância da sua prática e desejá-los na equipe.  

Eu acho que os médicos que trabalham com Midwives valorizam o seu 
trabalho, já os que não trabalham conosco não sabem o que nós fazemos. 
(CNM 03) 

Eu acho que eles valorizam a nossa prática […] Eu realmente vejo todos os 
pacientes da obstetrícia e os médicos veem apenas as pacientes de alto risco ou 
pacientes com complicação […] quando eu trabalhava na sala de parto, 
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acontecia algo semelhante […] eu tomava conta das pacientes e entraria em 
contato com eles e diria o que está se passando e consultaria com eles, se 
precisasse, eles estariam ali se necessário […] então, estou muito certa de que 
eles valorizam o fato de estarmos ali tomando conta das pacientes. Acredito 
que eles não se sentem ameaçados, eu só acho que os médicos que não querem 
enfermeiros de prática avançada não trabalham com eles. (CNM 06) 

 A essência desse discurso foi relatada também pelo médico que atuava 

juntamente com essas CNMs em uma unidade hospitalar. Assim, ao longo das 

observações no andar de internação onde permanecem as mulheres em trabalho de 

parto, o médico afirmou que: 

O trabalho em equipe é muito proveitoso e há uma boa sintonia e interação 
com as CNMs. Existe também a figura dos Physicians Assistants, que atuam 
diretamente comigo […] Aqui todos os profissionais passam a visita de 
forma conjunta, isso torna o cuidado mais seguro e é bastante proveitoso 
[…] cuidados obstétricos não são simples, às vezes há uma paciente em 
trabalho de parto onde tudo está correndo bem até que, de repente, haja uma 
complicação e então se necessita da minha intervenção […] é por isso que é 
de extrema relevância que toda a equipe esteja envolvida e integrada. (notas 
de campo) 

 De um modo geral, percebe-se, então, que houve resistência inicial por parte dos 

médicos no momento em que as enfermeiras ampliaram seu escopo de prática nos EUA. 

Esses profissionais as viram inicialmente como “competidoras”. No entanto, com o 

passar do tempo, as APNs delimitaram seu campo de atuação, definiram a sua função e 

os limites da sua prática, demonstraram competência técnico-científica para fazer o que 

se propuseram e produziram evidências dos resultados positivos que a sua prática traz à 

saúde dos indivíduos. Isso fez com que os médicos compreendessem o lugar que elas 

ocupam dentro da equipe e sua relevância frente ao sistema de saúde.  

Os APNs atuam preenchendo uma necessidade específica que foi apresentada 

pela população. São capazes de intervir nesse contexto a partir de treinamento e 

formação específica e possuem uma prática voltada à resolução de problemas comuns 

de saúde, tendo como fundamento a atenção primária à saúde.  

 Sendo assim, ao compreender a delimitação do espaço de atuação dos APNs, os 

médicos foram capazes de avançar no entendimento de sua prática, não mais os tendo 

como “competidores”, mas agora como aliados à sua prática.  

A atuação dos APNs possibilita que o profissional médico se dedique ao 

potencial que lhe é fornecido ao longo da sua formação. Assim, ele será capaz de 
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dedicar-se às investigações clínicas, tratamentos e procedimentos de maior 

complexidade. Nesse sentido, o Institute of Medicine (2011) defende que os médicos 

são profissionais altamente capacitados e treinados e crê fortemente que algumas das 

ações e serviços devem ser providos por estes, já que receberam um treinamento mais 

extensivo e educação mais especializada do que APNs. No entanto, considera ainda que 

a regulação da prática avançada de enfermagem é limitada em vários estados 

americanos, quando não permitem que o APN forneça um cuidado a nível do 

treinamento e educação que recebem.  

 Norman e Tesser (2005) concordam com essa perspectiva e ressaltam que, caso 

houvesse enfermeiros de prática avançada na área obstétrica na APS brasileira, os 

médicos de saúde da família teriam suas rotinas de atendimentos mais aliviadas, 

sobrando-lhes mais tempo para se dedicarem aos doentes mais graves. Além disso, eles 

afirmam que a incorporação de Midwives/Enfermeiros Obstetras no contexto do 

Sistema Único de Saúde melhoraria progressivamente o papel dos obstetras, que 

passariam a ser requisitados em situação de maior risco.  

Assim, partindo-se do fato de que esses autores são médicos de APS e que 

realizaram tais conclusões a partir de estudo etnográfico realizado na Inglaterra, 

percebe-se que conhecer de fato a prática da APN tal como ela se insere em um 

contexto real traz uma compreensão mais clara do papel que desempenham nessa 

equipe, o que pode culminar em uma diferente perspectiva dos profissionais da saúde, 

inclusive médicos, sobre a temática. 
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4 CAPÍTULO 4 - ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DE PRÁTICA 
AVANÇADA:  REFLEXÕES  PARA  SUA  IMPLEMENTAÇÃO  NO 
CONTEXTO BRASILEIRO
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4.1 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 O presente capítulo expõe reflexão sobre a implementação de uma função da 

Enfermagem de Prática Avançada na área da saúde materno-infantil no Brasil. Refletir 

requer a elaboração de um pensamento, um processo mental, sobre um problema 

determinado. Assim, a reflexão foi subsidiada pelo pensamento complexo de Edgar 

Morin (2003), através do qual se reconhece a relevância do contexto para a 

compreensão dos múltiplos aspectos envolvidos em uma dada realidade.  

 O pensamento diz respeito à nossa aptidão para organizar o conhecimento 

(Morin, 2003). Para que seja possível ligar os saberes e lhes fornecer sentido são 

utilizados, além de uma aptidão geral para tratar os problemas, os sete princípios 

organizadores do conhecimento, citados por Morin (2003), a saber: o princípio 

sistêmico ou organizacional, que liga ao conhecimento das partes ao conhecimento do 

todo; o princípio hologramático, através do qual o todo se revela nas partes, bem como 

as partes se revelam no todo; o princípio de circuito retroativo, que permite o 

conhecimento de processos autorreguladores; o princípio de circuito recursivo, que 

introduz as noções de autoprodução e auto-organização; o princípio de autonomia/

dependência; e o princípio dialógico.  

  Para a elaboração desse pensamento são utilizadas as informações obtidas no 

contexto norte-americano, produzidas nesta tese a partir do estudo de caso; o 

conhecimento já existente existente nas literaturas americana e brasileira sobre 

enfermagem obstétrica, EPA, e ambos os sistemas de saúde; além da experiência 

profissional da autora como enfermeira atuante na saúde pública. Ainda de acordo com 

Morin (2003), a informação é a matéria-prima que o conhecimento deve dominar e 

integrar, e este deve ser revisado e revisitado pelo pensamento, o qual servirá de capital 

mais precioso ao indivíduo e sociedade. 

 Grande parte do conhecimento pôde ser gerada a partir do princípio dialógico, o 

qual priorizou a interação da realidade norte-americana com a realidade brasileira sobre 

EPA. Além disso, uma revisão exaustiva da literatura foi realizada para subsidiar essa 

reflexão. O processo de revisão ocorreu de setembro de 2017 a setembro de 2020. O 

processo de revisão iniciou com a execução do plano de estudos no exterior e finalizou 

juntamente com a escrita dos resultados. Foram utilizadas diversas fontes de 
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informações no contexto da Enfermagem de Prática Avançada, o que contemplou 

artigos publicados em periódicos nacionais, internacionais, livros, manuais, resoluções, 

entre outros.  

Buscou-se também literatura sobre o status da saúde materno-infantil no Brasil e 

como o papel da EPA nas enfermeiras obstetras pode contribuir para melhorar os 

indicadores de saúde nessa população. Foi construído um protocolo de estudo 

(APÊNDICE B) para organizar o processo de revisão, que incluiu: tema da pesquisa, 

objetivo, questões da pesquisa, estratégias de pesquisa, bases de dados selecionados, 

termos do MesH, estratégias de combinação, critérios de inclusão e exclusão e as 

estratégias para análise dos dados.  

Para obter o entendimento pretendido neste estudo, três questões nortearam o 

processo de pesquisa na literatura: Como o sistema de saúde brasileiro está organizado 

no contexto da atenção materna e infantil? Qual é o estado atual da saúde materno-

infantil no Brasil? Como a EPA pode ajudar a alcançar melhores desfechos em saúde 

materna e infantil? A busca foi realizada no período de novembro de 2018 a janeiro de 

2019, por meio das bases de dados: CINAHL, PubMed, MEDLINE, Health Source: 

Nursing Academic edition e Biblioteca da PACE University. Além disso, foi realizada 

uma busca secundária por meio das referências dos estudos selecionados.  

As bases de dados foram selecionadas de acordo com a possibilidade de os 

desfechos contemplarem temas específicos da EPA, o que não é uma realidade em todos 

os países do mundo. A busca eletrônica foi limitada aos estudos realizados nos cinco 

anos anteriores (2015-2019), para fornecer uma visão atual do estado de saúde no 

Brasil.  

O processo de busca foi orientado pelos seguintes termos da MesH: Access to 

health care; Healthcare quality indicators; Maternal-Child Health Services; Maternal 

Health; Advanced Practice Nursing; e as seguintes palavras-chave: Patient Outcomes; 

Midwifery; and Brazil. As estratégias de pesquisa combinada usaram AND e OR como 

operadores boolianos, da seguinte maneira: Estratégia de busca combinada 1: (Acesso 

aos Cuidados de Saúde OR Indicadores de Qualidade dos Cuidados de Saúde) AND 

(Serviços de Saúde Materna OR Saúde Materna) AND Brasil; e Estratégia de busca 

combinada 2: Obstetrícia AND Desfechos do Paciente. A seguinte estratégia de busca 
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combinada não obteve nenhum desfecho: Enfermagem de Prática Avançada AND Saúde 

Materna AND Desfechos do Paciente. A primeira combinação resultou em 34 estudos e 

a segunda, em 104 estudos, que seriam analisados de acordo com os critérios descritos 

abaixo.  

Os critérios de inclusão são: artigos completos publicados nas bases de dados 

selecionadas, que abordam o tema do estudo e são redigidos em português, inglês ou 

espanhol. Foram excluídos os artigos que não respondiam às questões norteadoras deste 

estudo e não estavam disponíveis eletronicamente, além de publicações editoriais, cartas 

ao editor, resumos, revisões e opinião de especialistas. Um pesquisador realizou a 

pesquisa e, em seguida, um segundo pesquisador a revisou.  

Os trabalhos foram selecionados após duas leituras. A primeira foi uma leitura 

exploratória, com a intenção de conhecer o conteúdo do material e fazer uma seleção 

preliminar. A partir dessa etapa, restaram 18 artigos. A segunda leitura foi interpretativa, 

com o objetivo de reafirmar se o estudo atendia aos critérios de seleção e entender os 

fatores que poderiam ser alterados pela implementação de um papel da EPA na 

realidade brasileira. A experiência dos pesquisadores em ambas as realidades, em um 

país com e sem EPA, também foi levada em consideração. A partir desta etapa, 10 

artigos foram selecionados para a análise final. A figura abaixo mostra em detalhes os 

desfechos para as estratégias de pesquisa em cada banco de dados, nas três etapas 

(Figura 06).  

Figura 06 - Diagrama do processo de revisão da literatura. Nova York, 2019  
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4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ao longo desta sessão se encontra o produto da reflexão sobre a implementação 

da Enfermagem de Prática Avançada (EPA) na realidade brasileira, mais 

especificamente no contexto da atenção à saúde materno-infantil. De modo a facilitar 

sua compreensão, esses resultados se agruparam em torno de quatro tópicos, os quais 

serão desenvolvidos a partir dos seguintes questionamentos: Por que a saúde materno-

infantil deve ser prioridade no contexto brasileiro?; Por que avançar na prática da 

enfermagem?; A Enfermagem Obstétrica está mais próxima das práticas avançadas no 

contexto da enfermagem brasileira?; e, por fim, Como pensar a implementação da 

Enfermagem Obstétrica de Práticas Avançadas (EOPA) no Brasil?  

 Ao longo do primeiro questionamento são expostas evidências sobre as 

necessidades de saúde expressas pela população materno-infantil no Brasil. Além disso, 

são trazidos indicadores os quais demonstrem que essa área deve ser prioridade para o 
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Brasil, tais como elevada taxa mortalidade materna e infantil, altas taxas de cesárea e de 

intervenções ao logo do trabalho de parto, além de elevados índices de violência 

obstétrica, que fazem com que essa área de atuação mereça especial atenção. As 

necessidades de saúde dessa população são, então, identificadas como prioridade no 

contexto brasileiro.    

No segundo questionamento é trazido o papel da enfermagem na promoção das 

melhorias desejadas na saúde global da população. São apontados os argumentos que 

demonstram que os enfermeiros possuem um nível de formação o qual permite 

ampliação dos limites de sua prática, a fim de atender às crescentes necessidades de 

saúde da população. Desse modo, é possível aumentar o acesso à saúde da população, 

sem que haja prejuízo na qualidade dos cuidados prestados. Essa discussão contempla 

também o porquê de sermos chamados a lutar pelo avanço da prática da enfermagem 

agora, de modo que se possa compreender como esse cenário expõe uma janela de 

oportunidade ao fortalecimento da enfermagem global e brasileira. 

 O quarto questionamento visa explanar sobre como pensar a implementação da 

Enfermagem Obstétrica de Práticas Avançadas no contexto brasileiro. Aspectos do 

processo da implementação são considerados com base na estrutura PEPPA. Além 

disso, a realidade norte-americana sobre a Enfermagem de Prática Avançada é trazida à 

discussão para fomentar a reflexão sobre esse processo. 

  

4.2.1 Por que a atenção à saúde materno-infantil deve ser prioridade no contexto 

brasileiro?  

Ao se pensar a implementação de uma nova função de Enfermagem de Práticas 

Avançadas (EPA), o questionamento mais importante a ser respondido incialmente, 

para que esse processo ocorra de forma efetiva, é acerca das necessidades de saúde 

apresentadas pela população a que se destina (BRYANT-LUKOSIUS & MARTIN-

MISENER, 2016). Tendo em vista a relevância desse questionamento, são trazidos nos 

próximos parágrafos os indicadores de saúde da população brasileira no tocante à 

saúde materno-infantil. A exposição desses resultados revelam uma premente 

necessidade de melhorias nessa área, em especial na qualidade dos recursos humanos.    
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Antes de serem trazidos os indicadores de saúde materno-infantil no Brasil, é 

relevante considerar determinados aspectos do sistema de saúde e do modelo de 

atenção à saúde predominante nesse país. O modelo de cuidado que se busca fortalecer 

nesse país teve seus princípios divulgados desde a publicação da carta magna em 1988, 

com a consequente instituição do SUS e das Leis Orgânicas de Saúde no ano de 1990 

(BRASIL, 1988; BRASIL, 1990).  

A partir de então, a APS passou a ser o pilar do sistema de saúde e a 

territorialização dos cuidados de saúde culminou no estabelecimento da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF). Nesse modelo enseja-se o atendimento universal e integral, 

equitativo e humanizado a todos os indivíduos. O atendimento é direcionado aos 

indivíduos em sua singularidade, à família e à comunidade, levando-se em 

consideração aspectos do contexto em que se encontra (CORBO; MOROSINI, 2005).   

O sistema de saúde brasileiro é composto por uma rede complexa de provedores 

de saúde que se complementam e competem entre si, formando um mix público-

privado, o qual é financiado principalmente por recursos privados. O SUS oferta saúde 

gratuita à toda a população brasileira a partir de ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde. A saúde é tida como direito dos cidadãos e dever do Estado 

(BRASIL, 1990). Apesar disso, problemas como o subfinanciamento do sistema 

impedem que os resultados produzidos por ele alcancem o potencial que esperado 

(PAIM et al., 2011).  

O financiamento do sistema público provém essencialmente da arrecadação de 

impostos, e os gastos com saúde no Brasil são considerados baixos, quando 

comparados a outros países com sistemas análogos (MARQUES; PIOLA, 2016). A 

esse cenário de subfinanciamento acrescenta-se que a maior parte da população 

brasileira, cerca de 75%, depende exclusivamente dos serviços oferecidos pelo SUS. 

Até mesmo a parcela da população que possui plano de saúde suplementar utiliza o 

SUS por meio de ações e serviços de prevenção, vacinação, ou mesmo procedimentos 

complexos e de alto custo, tais como hemodiálise e transplantes (PAIM et al., 2011). 

Esses fatores, quando postos em interação com tantos outros, contribuem para a 

ineficiência do SUS.  
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De modo a concluir essa ideia, tem-se que o sistema público de saúde no Brasil, 

tal como se apresenta em seus dispositivos legais, é um modelo para diversos países. 

No entanto, na prática ele se apresenta limitado devido à escassez de recursos e 

elevada demanda. Isso faz com que o governo deva estabelecer prioridades para 

promover uma cobertura efetiva e equânime à saúde da população brasileira 

(MARQUES; PIOLA, 2016). 

Apesar de os indicadores de saúde manterem relação direta com os recursos 

investidos em saúde, esse fator não pode ser considerado individualmente. De forma 

paradoxal, os EUA é o país que mais gasta com saúde no mundo, destinando a isso 

17,7% do seu Produto Interno Bruto (CENTERS FOR MEDICARE AND MEDICAID 

SERVICES - CMS, 2019]. 

A Taxa de Mortalidade Materna (TMM) e a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) 

estão entre os indicadores mais importantes para demonstrar o estado de saúde de um 

país (WORLD HEALTH ORGANIZATION - [WHO], 2018). Em relação à TMM, o 

Brasil apresenta um total de 60 óbitos maternos para cada 100.000 nascidos vivo. Já, 

em relação à TMI, revela um total de 16 óbitos infantis para cada 1.000 nascidos vivos 

(CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY [CIA], 2020). Esses números encontram-se 

consideravelmente superiores quando comparados aos dos países desenvolvidos.  

Os EUA e o Reino Unido, ambos países com funções de EPA implementadas, 

são trazidos aqui para uma discussão pertinente acerca desses indicadores de saúde. Os 

EUA revelam uma TMM de 19 óbitos para cada 100.000 nascidos vivos, 

consideravelmente inferior àquela apresentada pelo Brasil. A TMI apresentada pelo 

EUA é de 5.3 mortes para cada 1.000 nascidos vivos (CENTRAL INTELLIGENCE 

AGENCY [CIA], 2020). Já o Reino Unido apresenta uma TMM de 7 óbitos para cada 

1000.000 nascidos vivos, consideravelmente inferior à dos EUA e extremamente 

inferior à do Brasil (NORMAN; TESSER, 2015).  

O Reino Unido demonstra similaridade com o Brasil quando em respeito ao 

modelo do sistema de saúde, apesar de os resultados de saúde apresentados por ambos 

serem amplamente diversos. O Reino Unido apresenta um sistema de saúde de caráter 

essencialmente público, o qual oferece serviços de saúde gratuitamente à população, e 

possui a Atenção Primária à Saúde (APS) como sua base, sendo essa a semelhança 
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com o Sistema Único de Saúde (NICOLETTI; FARIA, 2017). O National Health 

Service (NHS) é considerado o melhor modelo internacional de serviços públicos de 

saúde do mundo (McCARTHY, 2014).  

Apesar da semelhança, o Brasil difere significativamente do Reino Unido 

quando em relação ao investimento total em saúde e à eficiência dos recursos humanos 

em saúde. Os gastos totais em saúde demonstrados pelo Brasil e Reino Unido são de, 

respectivamente, 8,3% e 9,1%. Apesar de esses percentuais serem aparentemente 

semelhantes, o Reino Unido desembolsa efetivamente cerca de 2,5 vezes mais, tendo 

em vista o quantitativo de indivíduos que compõem sua população (NICOLETTI; 

FARIA, 2017). 

Infere-se então que, apesar de os indicadores de saúde manterem relação direta 

com os recursos investidos em saúde, esse fator não pode ser considerado 

individualmente. De forma paradoxal, os EUA é o país que mais gasta com saúde no 

mundo, destinando a isso 17,7% do seu Produto Interno Bruto (CENTERS FOR 

MEDICARE AND MEDICAID SERVICES - CMS, 2019]. 

 Pesquisadores médicos brasileiros que estiveram presentes na realidade britânica 

apontam diferenças entre o SUS e o NHS. Entre essas, destaca-se a atuação Midwives 

no cenário de atenção à saúde da mulher e do concepto (NORMAN; TESSER, 2015). 

De acordo com esses estudiosos, a assistência à mulher no pré-natal, parto e pós-parto 

no Reino Unido é abordada como um processo fisiológico e não como uma doença. Por 

esse motivo, a assistência é fornecida primordialmente por Midwives e Enfermeiras 

Obstetras, ficando reservada aos profissionais médicos a atuação frente às condições 

mais complexas e procedimentos especializados dos quais se necessite ao longo desse 

processo (NORMAN; TESSER, 2015).  

O confronto desses dados leva a crer que, de fato, os recursos humanos 

desempenham uma função de extrema relevância no que diz respeito à otimização de 

recursos e eficiência do sistema de saúde. Essa ideia é defendida pela Organização 

Mundial de Saúde [OMS] e Organização Pan-Americana de Saúde [OPAS] (OMS, 

2016; OPAS, 2013; OPAS, 2018). De acordo com a OPAS (2018), os recursos 

humanos são primordiais ao atendimento das necessidades crescentes de saúde da 
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população e para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [ODS] 

(OPAS, 2018). 

Em relação à realidade apresentada pelos EUA, cujo modelo do sistema de 

saúde foi descrito ao longo do Capítulo 2, os principais elementos que impactam 

negativamente seus resultados são os altos custos, um sistema de saúde altamente 

fragmentado e a falta de acesso aos cuidados de saúde por uma parcela importante da 

população norte-americana. Logo, merece destaque o enfrentamento de sérios 

problemas no que diz respeito ao acesso à saúde por parte de uma população 

marginalizada, a que chamam de “não segurados” ou em situação de “baixa cobertura” 

por parte dos seguro de saúde (uninsured ou underinsured) (ENAP, 1997; IOM, 2011; 

SONENBERG et al., 2015).  

Os indivíduos nessa situação são representados principalmente por imigrantes e 

pessoas com baixa renda. Na maior parte das vezes, os que se encontram em situação 

de “não segurados” são aqueles que, apesar de possuírem emprego, não possuem 

remuneração suficiente para que destinem uma parcela significativa dessa ao 

pagamento de um seguro-saúde. Essas pessoas ocupam uma espécie de “limbo”, 

situadas entre o não estar acobertado por programas de proteção social e não possuir 

um seguro privado de saúde (ENAP, 1997; IOM, 2011).  

Os abismos que separam os diferentes setores da saúde norte-americana fazem 

com que os indivíduos não sejam amparados por um sistema de referência eficaz, o 

qual atenda às suas necessidades e os faça navegar por níveis crescentes de 

complexidade, como é o caso da estrutura do sistema de saúde brasileiro. Isso se deve 

principalmente à falta da articulação entre os setores público e privado. Ainda, não se 

tem a Atenção Primária à Saúde (APS) como o princípio norteador da atenção à saúde 

nos Estados Unidos (IOM, 2011). 

Além da elevada TMM, o Brasil apresenta outros indicadores de saúde materna 

que apontam para a necessidade de melhorias nessa área. Entre esses se encontram a 

taxa de cesárea, baixo peso ao nascer e a taxa de aleitamento materno exclusivo (<6 

meses). Dados estatísticos acerca da cobertura pré-natal revelam que, em 2015, apenas 

70,2% das mulheres brasileiras tiveram acesso a cuidados adequados, de pelo menos 

seis consultas pré-natais (BRASIL, 2018). 
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A taxa de cesariana no Brasil, em 2015, foi de 55,5%, chegando a cerca de 85% 

no setor privado. De acordo com Leal et al. (2014), a intervenção cirúrgica no 

nascimento prejudica o papel de protagonismo a ser vivenciado pelas mulheres nesse 

momento, além de expô-las em maior grau aos riscos de morbimortalidade e elevar os 

gastos com saúde. As crianças que nascem por meio dessa intervenção também podem 

sofrer consequências, tais como risco aumentado para diabetes, obesidade, asma, 

alergias e outras doenças não transmissíveis (LEAL et al., 2014).  

Ainda no ano de 2015, os desfechos da saúde de recém-nascidos e bebês 

também não atingiram as metas estabelecidas. A taxa de baixo peso ao nascer (BPN) 

no Brasil foi de 8,4%. (BRASIL, 2018). Relatório publicado em 2020 revela que a 

prevalência do aleitamento materno exclusivo entre as crianças com menos de seis 

meses de idade foi de 45,7%, alcançando-se melhores índices na Região Sul (53,1%) 

quando comparada à Região Nordeste (38,0%) (UFRJ, 2020).  

As Regiões Norte e Nordeste expressam ainda outras desigualdades 

socioeconômicas e iniquidades relevantes no concernente ao acesso a serviços de 

saúde. A exemplo disso, tem-se que a mortalidade infantil é duas vezes superior nessas 

regiões, em comparação às Regiões Sul e Sudeste. Além disso, a população indígena 

apresenta indicadores de saúde consideravelmente piores, quando comparada ao 

restante da população brasileira (PAIM et al., 2011). 

Na tentativa de fornecer suporte às necessidades na área materno-infantil, em 

2011 o governo brasileiro instituiu um programa chamado Rede Cegonha. Este 

programa é composto por quatro elementos: pré-natal; parto e nascimento; cuidados 

pós-parto; e atenção integral à saúde da criança (BRASIL, 2013). Tem como objetivo 

prestar atendimento qualificado e humanizado, estabelecendo um modelo de prestação 

de cuidados a gestantes, mães e crianças de até 2 anos de idade (ALMEIDA et al., 

2018). O pré-natal e o atendimento às mulheres durante o parto são reconhecidos como 

estratégias relevantes para reduzir o risco de morbidade e mortalidade entre gestantes e 

crianças e são prioridades para o Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2018). 

Destarte, o levantamento das necessidades apresentadas pelo Brasil no contexto 

deste estudo apontam que esse país precisa abordar, entre outros fatores, os seguintes: 

desigualdades remanescentes relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico; 
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distribuição desigual de profissionais de saúde nas regiões do país; qualidade do pré-

natal; intervenções excessivas no trabalho de parto e parto; limitações e ineficiências 

nos níveis organizacional e da rede de saúde; má gestão de recursos financeiros e 

restrições orçamentárias (LEAL et al., 2017; CASSIANO et al., 2014; FRANÇA et al., 

2016).   

Com base no exposto acima, torna-se então evidente que o Brasil possui 

indicadores que apontam fragilidades na atenção à saúde materno-infantil e, por esse 

motivo, precisa priorizar ações nessa área. Investir na eficiência dos Recursos 

Humanos em saúde se apresenta como alternativa viável diante do contexto do Sistema 

Único de Saúde. 

4.2.2 Por que avançar na prática da enfermagem? 

  Para seguir com uma reflexão sobre implementação da Enfermagem de Prática 

Avançada (EPA) em um novo contexto, é essencial pensar sobre qual a missão ou 

propósito dessa prática, não só em nível local, mas em nível global. Por esse motivo, 

será abordado inicialmente por que se deve buscar o “avançar”, não somente em 

termos qualitativos, mas principalmente no sentido de ampliação dos limites da prática 

da enfermagem. Afinal, é esse o sentido explicitamente sugerido pelo termo “Práticas 

Avançadas” – a alteração no nível de prática que é permitida à enfermagem, a partir da 

aquisição de competências e habilidades adicionais mediante formação específica. O 

avanço tácito, que decorre da incorporação dessa nova prática, vai além disso e é 

discutido abaixo. 

   De acordo com Edgar Morin (2003), os saberes cada vez mais fragmentados  e 

compartimentados entre as disciplinas se deparam com problemas cada vez mais 

multidimensionais, cada dia mais globais. A hiperespecialização científica, merecendo 

destaque no contexto deste estudo a medicina e a enfermagem, dificulta ou nos impede 

de enxergar os problemas essenciais que se apresentam em nossa realidade. Ainda de 

acordo com Morin (2003), a fragmentação dos saberes tem feito com que problemas 

essenciais se tornem cada dia mais invisíveis.  
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  Apesar disso, diversas organizações internacionais de saúde, tais como a ONU, 

OMS e OPAS, têm relembrado alguns desses problemas elementares, os quais passam 

despercebidos na rotina de consultas, procedimentos, e outras atividades médico-

hospitalares.  Questões como mortalidade infantil, mortalidade materna, fome e 

pobreza precisam ser constantemente relembrados à humanidade como alguns de seus 

maiores problemas. Dentre esses problemas elementares que urgem ser resolvidos, a 

OPAS e OMS destacam o alcance da saúde universal, que contempla os conceitos de 

acesso e cobertura universal à saúde.  

  A atuação dos enfermeiros tem sido reconhecida internacionalmente pela sua 

importância no atendimento das necessidades de saúde da população (IOM, 2011; 

OMS, 2018). Otimizar os limites da prática da enfermagem é, pois, uma das mais 

importantes formas de se promover as melhorias de saúde que são desejadas para a 

população mundial (OMS, 2018).  

  Entre os motivos pelos quais a enfermagem demonstra sua relevância no avanço 

da saúde universal se destacam os relacionados a seguir. O elevado número e 

proporção de profissionais enfermeiros entre os membros da equipe de saúde. Isso faz 

com que seu trabalho tenha grande impacto sobre os resultados de saúde produzidos 

sobre uma população. O fato de que os enfermeiros por vezes são os únicos 

profissionais de saúde a que determinadas populações possuem acesso. As populações 

em situação de vulnerabilidade, moradores de áreas rurais e remotas são um grande 

exemplo disso. Os enfermeiros demonstram maior disponibilidade em ocupar regiões 

remotas, rurais e trabalhar com populações necessitadas, quando comparados aos 

médicos (BUERHAUS et al., 2015; BRASIL, 2010; IOM, 2011; NEWHOUSE et al.). 

  Ademais, enfermeiros possuem capacidade de avançar no seu nível de prática, 

absorvendo competências e habilidades antes dominadas somente pela medicina. O 

nível de formação e treinamento dos enfermeiros lhes permitiria expandir o nível de 

prática e compartilhar com a equipe médica determinados conhecimentos e habilidades 

clínicas. Os enfermeiros possuem formação voltada ao fortalecimento da Atenção 

Primária à Saúde, engajando-se em atividades promoção, prevenção e recuperação da 

saúde da população.  Além disso, a enfermagem é reconhecida por sua capacidade de 

enxergar o todo, dentro de um contexto, além da habilidade de liderança. Isso faz desse 
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profissional um grande articulador das necessidades dos indivíduos, famílias e 

comunidades (CHIN et al., 2011; IOM, 2011; NEWHOUSE et al., 2011; OPAS, 2018) 

  A partir disso, a OPAS e OMS reconhecem, então, que a Enfermagem pode 

desempenhar um papel ativo no avanço da Atenção Primária à Saúde (APS). Essas 

organizações argumentam que novos perfis profissionais – como a EPA – são 

fundamentais à obtenção das melhorias desejadas, especialmente na promoção da 

saúde, prevenção de doenças e prestação de cuidados, sobretudo a populações rurais e 

em situação de vulnerabilidade (OPAS, 2018). 

 No tocante aos recursos humanos em saúde, a OMS identificou nos Objetivos 

para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) o limiar de 4,45 médicos, enfermeiros e 

parteiras por 1.000 habitantes como uma densidade mínima indicativa de profissionais 

de saúde necessários para atingir as metas globais até 2030 (WHO, 2016a).  

 Apesar de demonstrar uma inadequação nesses valores, o governo brasileiro 

estima que os médicos aumentem do atual número de 1,7 profissionais por 1.000 

habitantes para uma proporção entre 2,3 e 3,5 por 1.000 habitantes nos próximos doze 

anos. Enfermeiros devem aumentar de 0,7 para uma proporção entre 2,4 e 4,0  

profissionais por 1.000 habitantes (POZ et al., 2013). Esse dado demonstra que, apesar 

de não possuir o índice adequado de profissionais por habitante, a Enfermagem 

demonstra expectativa de crescimento relevante para que possa responder à crescente 

demanda que lhe é apresentada.  

 De acordo com Toso (2016), a partir da verificação do déficit de profissionais 

médicos no Brasil, o país tenta minimizar os efeitos dessa carência a partir da ampliação 

das vagas nos cursos de medicina; importação de médicos de outros países, a exemplo 

de Cuba; e ampliação das vagas para formação de enfermeiros. Tendo em vista que a 

importação de médicos de outros países tem sido desafiadora para o Brasil, tanto em 

respeito à adaptação cultural, quanto de efetividade de programas como o Mais 

Médicos, investir na formação de enfermeiros aparece, mais uma vez, como alternativa 

plausível.   

	 Para prestar atendimento qualificado, é imprescindível que o país lide com seus 

processos de escassez da força de trabalho em saúde. Para funcionar adequadamente, os 

sistemas de saúde dependem diretamente de sua força de trabalho (CAMPBELL et al., 
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2013). Assim, para obter melhores desfechos e melhorar a cobertura dos serviços de 

saúde, a força de trabalho em saúde deve ser adequada em seu tamanho e habilidades 

(WHO, 2016a).   

  É válido ainda destacar que, no Brasil, enfermeiros e médicos figuram como 

protagonistas na prestação de cuidados à saúde da mulher e criança, sendo atribuídas a 

esses profissionais, não excluindo-se os demais fatores, as melhoria nos indicadores de 

saúde dessa população (BRASIL, 2010). Outrossim, como ODS prioritário para 2030, o 

Brasil também deve diminuir sua disparidade na distribuição de profissionais de saúde 

ao longo do país. Precisará, então, desenvolver estratégias apropriadas, sustentáveis e 

econômicas para eliminar a escassez baseada nas necessidades (WHO, 2016a). 

 Quando são discutidas questões acerca da atuação dos profissionais médicos e 

enfermeiros, em atendimento às necessidades de saúde da população, é mandatório 

compreender a essência do trabalho colaborativo. No momento em que colaboram em 

prol de um objetivo comum, garantir à população o seu direito à saúde, essas duas 

categorias profissionais devem ter em mente que compartilharão também saberes, 

técnicas e competências. Apesar disso, as bases elementares da formação de médicos e 

enfermeiros se encarregará de expor as diferenças de sua atuação.  

 A ciência da enfermagem se revelará sob um código de valores que lhe é 

próprio, o mesmo ocorrerá com a medicina. Além do mais, o aprofundamento em certas 

áreas como propedêutica, patologia, técnica cirúrgica, entre outras, indubitavelmente 

delimitará o escopo de práticas que é próprio da medicina. Lhe caberão, então, prestar 

assistência de maior nível de complexidade técnica, investigações clínicas avançadas, 

tratamentos complexos, inclusive cirúrgicos.  

 Conhecer o trabalho colaborativo, em essência, e reconhecer qual o maior 

propósito da atuação de ambos, livrará esses profissionais de entraves profissionais que 

os denominam “competidores”. A exemplo do que foi descrito no Capítulo 3, na 

descrição do contexto norte-americano, se destaca a colaboração entre as Certified 

Nurse-Midwives e o Médico Obstetra. A prática colaborativa foi considerada um 

relevante componente da atuação dos Enfermeiros de Prática Avançada (EPAs).  

 Os profissionais da enfermagem e da medicina devem, então, unir esforços em 

prol das necessidades apresentadas pela população, deixando em segundo plano 
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interesses profissionais de caráter individualista e que não levam em conta os diferentes 

espaços ocupados por cada uma dessas disciplinas. Deveria ser soberano levar em 

consideração que a população de cerca de 455 dos 5.562 municípios brasileiros não 

conta com atuação médica. Além do mais, as evidências demonstram que os 

enfermeiros são capazes de fornecer tratamento adequado às doenças mais comuns no 

mesmo padrão da medicina (VICTORA et al., 2011).  

Aos profissionais de Enfermagem do Brasil, bem como aos apoiadores da saúde 

universal, cabe lutar por uma formação de enfermeiros em nível avançado. Isso 

implica batalhar contra o forte componente flexneriando ainda presente em nosso 

modo de fazer saúde, além da hipervalorização do trabalho médico em detrimento de 

outras categorias profissionais. Para que possa exercer uma prática efetiva, a 

enfermagem precisa da medicina, tal qual a medicina da enfermagem. Portanto, os 

EPAs precisam deparar-se com uma retaguarda médica não hostil.


 Diante disso, os recursos humanos em saúde, em especial aqueles altamente 

qualificados, podem ter impacto significativo na eficiência do sistema de saúde, com 

redução de custos, aumento do acesso e cobertura em saúde (OMS, 2015). Assim, na 

realidade brasileira, a implementação da EPA tem por objetivo o preenchimento dessa 

lacuna, diante da problemática já citada neste capítulo, ressaltando-se aqui o papel dos 

Enfermeiros Obstetras de Prática Avançada (EOPA). 

  

4.2.3 Estaria a Enfermagem Obstétrica mais próxima das práticas avançadas no 

contexto da enfermagem brasileira?  

 De acordo com Mattos-Pimenta et al. (2020), as áreas com maior prontidão à 

implementação da prática avançada são a Enfermagem Obstétrica e a Enfermagem 

Comunitária. Dentre os diferenciais apresentados por essas especialidades, os autores 

destacam a existência de programas de residência, o que favorece uma formação clínica 

padronizada; além da relativa expansão de papéis que é conferida pela Lei do Exercício 

Profissional (Lei 7.498/86) e pelo Ministério da Saúde. 

 A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem e a Resolução do Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) nº 516/2016 dispõem sobre a competência do 

Enfermeiro Obstetra (EO) quanto à realização do parto eutótico, de baixo risco, além da 
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realização de episiotomia e episiorrafia, quando necessárias, e a assistência à mulher no 

parto distócico até a chegada do médico. Desse modo, a explicitação de normas próprias 

para a prática da EO pode ser considerada como um fator que confere certa autonomia 

prática aos EOs na assistência ao parto de baixo risco, apesar de essa autonomia 

depender da interação de diversos outros fatores (GTEO, 2016). 

 Apesar de não contar com a Enfermagem de Prática Avançada, o Brasil 

demonstra indicadores positivos na área da saúde materno-infantil a partir da atuação 

dos Enfermeiros Obstetras (CARLOS et al., 2019; GRUPO DE TRABALHO DA 

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA -GTEO, 2016). Os Enfermeiros Obstetras brasileiros 

trabalham com uma filosofia muito semelhante à das Certified Nurse-Midwives (CNMs) 

nos EUA, especialmente considerando que o Brasil possui os cuidados primários de 

saúde como base de seu sistema de saúde.  

 No concernente aos elementos de sua prática que lhes fornecem, de certo modo, 

maior autonomia, os EOs brasileiros têm autoridade para admitir e liberar pacientes em 

hospitais, além de assinar a declaração de nascido vivo, e possuem atuação 

independente em Centros da Parto Normal (MATTOS-PIMENTA et al., 2020). Esses 

profissionais encontram-se aptos para atuar no parto e parto, de uma perspectiva 

integrada e humanizada, proporcionando cuidados seguros, baseados em evidências 

científicas (AMARAL et al., 2019). 

 Autonomia é um dos elementos centrais da EPA. Nesse sentido, a prática 

autônoma é atribuída àquele profissional que é capaz de responsabilizar-se pela 

execução de suas tarefas, sendo então respeitado a partir disso. Um enfermeiro 

autônomo é capaz de fornecer respostas às necessidades apresentadas pelos indivíduos 

dentro do seu contexto de saúde/doença. Sua prática é considerada de alta 

resolutividade. Nessa perspectiva, o enfermeiro seria capaz de prover cuidado de forma 

autônoma e o seu processo de decisão ocorreria de forma independente (MATTOS-

PIMENTA et al., 2020). 

 Em virtude do modelo biomédico de atenção à saúde vigente no Brasil, 

centralizado na figura do médico, a autonomia dos Enfermeiros Obstetras enfrenta 

desafios complexos (CARLOS et al., 2019; SANTOS et al., 2019). Santos et al. (2019) 

consideram que há, atualmente, três paradigmas vigentes no contexto da atenção à 
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saúde materno-infantil no Brasil – o tecnocrático, o humanista, e o holístico. A forma 

como esses paradigmas norteiam o modelo de atenção à saúde mantém relação direta 

com os elementos da cultura institucional onde essa prática se insere (SANTOS et al., 

2019).  

 O estudo supracitado demonstra ainda que, em uma determinada instituição, 

caracterizada por uma estratégia contra-hegemônica e centrada no modelo humanístico 

de cuidado, a autonomia do enfermeiro no trabalho de parto de risco habitual foi 

preservada (SANTOS et al., 2019). Além disso, percebeu-se que, nesse cenário, os EOs 

construiram uma identidade profissional bem consolidada no tocante ao atendimento da 

mulher no processo parturitivo. Foi percebido ainda, nesse estudo, o estabelecimento de 

relações interprofissionais relevantes, na perspectiva do trabalho colaborativo 

(SANTOS et al., 2019). 

 Médicos brasileiros que atuam no contexto da APS defendem que os cuidados à 

gestação e ao parto de risco habitual deveriam ser providos por Midwives, o que, no 

contexto do que é aqui proposto, são as Enfermeiras Obstetras de Prática Avançada 

(NORMAN; TESSER, 2015). Isso poderia ajudar o Brasil para a redução da violência 

obstétrica, medicalização do parto e intervenções cirúrgicas desnecessárias. Esses 

autores revelam ainda que médicos, obstetrizes e enfermeiros obstetras são considerados 

profissionais qualificados para a prestação de cuidados à mulher e ao concepto. 

 Apesar de o estudo acima ter sido desenvolvido por médicos que atuavam na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), esse tipo de pensamento está longe de ser 

unânime entre os ocupantes dessa categoria. Assim, um dos vieses que se apresentam à 

prática da EPA no contexto brasileiro diz respeito ao corporativismo, que se trata de um 

dos grandes desafios no âmbito da saúde pública brasileira. Trata-se aqui do perigo do 

interesse profissional, que por vezes ultrapassa os limites do interesse comum 

(VICTORA et al., 2011).  

 As sociedades médicas têm se articulado fortemente para impedir que outros 

profissionais de saúde, incluindo-se os enfermeiros com maior grau de treinamento, 

possam prescrever medicamentos ou outros tipos de procedimentos, a exemplo da lei do 

do ato médico que chegou a ser aprovada pelo Congresso no ano de 2009 (VICTORA et 

al., 2011). 
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 A realidade demonstrada no contexto norte-americano também não nega a 

influência das características institucionais na autonomia apresentada pelas Certified 

Nurse Midwives. Ao longo das entrevistas fornecidas pelas CNMs, citadas no capítulo 

anterior, a interferência do fator institucional sobre suas práticas aparece em vários dos 

discursos. As CNMs alegaram que sua prática não depende exclusivamente da 

regulação do Estado sobre os seus limites de atuação, mas que a visão institucional 

direciona as atividades que desempenham cotidianamente. Citaram que alguns dos 

hospitais ou clínicas têm o seu modelo de atenção voltado ao paradigma holístico, ou 

direcionado à práticas das Midwives, e outros estão centrados na figura do médico.  

 A exemplo disso, uma das entrevistadas (CNM 01) citou que os hospitais 

comunitários normalmente lhes permitiam uma atuação mais ampliada, sendo citado o 

parto de bebês siameses ou outras situações de maior risco. Desse modo, a cultura 

institucional deve ser considerado fator relevante à autonomia da Enfermagem, o que é 

verdadeiro não somente no contexto brasileiro.  

 A autonomia relaciona-se também, em um caráter peculiar, com as necessidades 

apresentadas pela população. Nos contextos com população em situação de 

vulnerabilidade, a enfermagem demonstra autonomia superior ao que ocorreria caso 

essa condição não fosse verdadeira. Essa contradição pode ser gerada pelo fato de que a 

implementação de uma prática de enfermagem tal como a das Midwives não ocorre 

mediante mudança paradigmática, da forma como a sociedade percebe a sua saúde. As 

mudanças não ocorrem por se ter reconhecido o valor dos cuidados primários à saúde e 

das ações de promoção e proteção à saúde, mas ocorrem diante das pressões impostas 

pelas necessidades ou maus resultados expressos por indicadores de saúde.  

 As necessidades normalmente direcionam a elaboração de políticas públicas e, a 

partir daí, surgem as mudanças na prática. É neste contexto de suprir as carências da 

população que os profissionais de prática avançada recebem maior reconhecimento pelo 

seu trabalho, expresso normalmente sob forma de gratidão pelo atendimento prestado. 

Tal fato pode ser claramente observado ao longo do estudo de caso descrito no capítulo 

acima. Isso demonstra também a relação entre autonomia e valorização profissional, 

percebida nos discursos das CNMs. Os indivíduos normalmente expressam seu 
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reconhecimento por aquele profissional que foi capaz de prestar o seu atendimento de 

forma integral.  

 Assim, as características socioeconômicas da população influenciam 

diretamente a autonomia e a forma pela qual a enfermagem é valorizada nos diferentes 

contextos. Ainda durante as entrevistas, as CNMs revelaram que, nas configurações de 

prática privada, o motivo pelo qual as mulheres que possuem maior poder aquisitivo 

procuram sua assistência e as valorizam deve-se ao reconhecimento do diferencial da 

sua prática. Diante do nível de instrução que possuem, essas mulheres desejam ser 

atendidas por uma profissional que lhes forneça o protagonismo ao longo da sua 

gestação e parto, que insira a sua família ao longo desse processo, que valorize suas 

escolhas e lhes conduza o parto naturalmente, da forma mais humanizada possível.  

 Também relacionado ao conceito de autonomia, surge nos discursos o fator 

individual. As CNMs afirmaram que fatores individuais, que envolvem embasamento 

científico, atualização profissional, experiência, confiança, protagonismo e 

empoderamento, também influenciam diretamente a sua autonomia e possuem impacto 

nos limites da sua prática a um nível mais local. Esse caráter individual que determina a 

autonomia influencia positivamente as relações interprofissionais, o que gera confiança, 

credibilidade e, portanto, autonomia.  

 Assim, percebe-se que a autonomia está inserida no contexto da prática 

profissional de uma forma complexa, tendo em vista os diversos fatores que podem 

interagir para gerá-la, além da sua capacidade de retroagir sobre si mesma. Percebe-se, 

então, que a autonomia sofre influências de fatores institucionais, pessoais, de relações 

interprofissionais, do status de uma disciplina, além de fatores políticos e necessidades 

da população. 

 Diante do exposto acima, conclui-se que a autonomia é capaz de gerar 

autonomia. Morin (2000) afirma que a compreensão da autonomia levanta um problema 

de complexidade. Além disso, dependência gera autonomia, de modo que é preciso ser 

dependente para ser autônomo. O conceito de autonomia só pode ser concebido a partir 

de uma teoria de sistemas ao mesmo tempo aberta e fechada. Um sistema funcionante 

necessita de uma energia nova para sobreviver. Essa energia deve ser captada no meio 

ambiente. Consequentemente, a autonomia fundamenta-se na dependência do meio 
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ambiente. Desse modo, o conceito de autonomia passa a se complementar ao da 

dependência, muito embora sejam antagônicos.   

 De modo análogo, para que seja autônoma, a EPA depende de fatores internos e 

externos à sua disciplina. Internamente, a autonomia da enfermagem depende da 

construção da sua identidade como profissão e de fatores individuais. Externamente, 

depende da colaboração interprofissional, de políticas institucionais, nacionais e 

globais. No âmbito das estratégias para fomentar essa autonomia, a Enfermagem deve 

trabalhar arduamente nos elementos internos, para que também em consequência disso 

se adquira a autonomia dependente dos fatores externos.   

 Diante deste contexto de valorização e reconhecimento, a Organização Mundial 

de Saúde também reconhece a importância dos enfermeiros obstétricas ao longo da 

atenção pré-natal, parto e pós-parto. Alinhado a isso, o Ministério da Saúde (MS) tem 

estimulado a prática desses profissionais a partir da publicação de portarias que 

legitimem a sua atuação no Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, a Portaria GM/MS 

985 de agosto de 1999 determina a criação dos Centros de Parto Normal (CPN) no 

âmbito do SUS. Esses centros de parto estão autorizados a ser conduzidos 

exclusivamente por Enfermeiros Obstétricos (GTEO, 2016).  

 Além disso, a política da Rede Cegonha reconhece que uma qualificação 

profissional está diretamente relacionada à qualidade da assistência e às boas práticas de 

assistência ao parto e nascimento. Reconhece ainda que a incorporação dessas boas 

práticas é uma das ações mais impactantes contra a morbimortalidade materna e infantil 

(BRASIL, 2011). Portanto, a Rede Cegonha recomenda o investimento em treinamento 

profissional avançado, especialmente para Enfermeiros Obstétricos. 

 Reconhecidos enquanto protagonistas por sua atuação nas Casas de Parto, pode-

se citar, em caráter exemplificativo, a prática dos Enfermeiros Obstétricos nos Estados 

de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nesses cenários de prática, os EOs desenvolvem uma 

prática com base em conhecimento próprio subsidiado pelas teorias de Enfermagem, 

nos princípios da Humanização e da desmedicalização da assistência (GTEO, 2016).  

 Seguindo os princípios dessa atuação, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio 

de Janeiro inaugurou, no ano de 2004, a Casa de Parto David Capistrano Filho. A 

referida instituição é norteada pela visão humanística do cuidado, na qual há o resgate 
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da fisiologia do parto e nascimento e o cuidado centrado na família. É gerida 

autonomamente pela enfermagem obstétrica e os seus indicadores perinatais refletem a 

qualidade e segurança do cuidado da enfermagem obstétrica (GTEO, 2016).  

 É relevante considerar que o incentivo às boas práticas no trabalho de parto e 

parto possuem impacto positivo não somente na saúde das mulheres e dos bebês, mas 

também nos custos com saúde. Estudo realizado em três maternidades da Região 

Sudeste do Brasil demonstrou que os custos da assistência ao parto normal têm uma 

média de R$ 808,16. Já os custos com a cesárea foram em média de R$ 1.113,70. O 

principal componente desse valor diz respeito aos recursos humanos. Quando esses 

custos foram ajustados à permanência em alojamento conjunto, o valor ajustado para o 

parto normal e cesárea foram de, respectivamente, R$ 1.397,91 e R$ 1.843,87 

(PIOZEVAN et al., 2019).  

 Esse dado demonstra, mais uma vez, que promover o trabalho dos Enfermeiros 

Obstétricos, considerando a sua visão disciplinar pertinente ao processo de gestar e 

parir, promove também melhoria no que diz respeito aos custos totais com saúde no 

Brasil. Esses profissionais, ao promoverem assistência ao parto natural e incentivarem a 

sua realização de forma segura, poderiam auxiliar na redução da atual taxa de cesáreas, 

de 55%, para o que é recomendado pela OMS, cerca de 10 a 15% (OMS, 1985). Ao se 

considerar os elevados custos que estão vinculados aos procedimentos cirúrgicos, atuar 

na redução de cesáreas desnecessárias seria atuar também na redução de custos ou 

alocação de recursos de forma mais eficiente no âmbito do SUS. 

 Diante do exposto acima, compreende-se, então, que é chegado o momento de 

priorizar a qualidade das ações e serviços em saúde para que melhores resultados 

possam ser alcançados. Melhorar a qualidade implica investimento em recursos 

humanos.  Investir em enfermeiros é investir em uma classe que possui amplo potencial 

de expansão e que se apresenta em grande número frente ao quadro de profissionais de 

saúde. Isso significa grande possibilidade de impacto positivo sobre a saúde. Ao 

possuírem formação de alto nível, esses profissionais são capazes de prestar cuidados de 

elevada qualidade, e com base em evidências científicas, o que reduz custos em saúde e 

melhora o acesso, cobertura e indicadores de saúde de uma população. 
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 No âmbito da problemática apresentada pela saúde materno-infantil, essa 

perspectiva não seria diferente. Evidências sobre a atuação de Enfermeiros de Prática 

Avançada na área de obstetrícia, em países onde essa prática já existe, revelam o 

seguinte impacto positivo sobre a saúde da população: taxas mais baixas de cesariana; 

maior chance de partos vaginais; menores taxas de uso de analgesia; menos partos 

instrumentais; taxas comparáveis de baixo peso ao nascer; e maiores taxas de 

aleitamento materno, quando comparados aos cuidados prestados pelos médicos 

(NEWHOUSE et al., 2011).  

4.2.4 Enfermagem Obstétrica de Prática Avançada: como pensar sua 

implementação no contexto brasileiro? 

Neste momento da reflexão serão considerados elementos específicos que dizem 

respeito à implementação da Enfermagem Obstétrica de Prática Avançada (EOPA) no 

contexto brasileiro. Para que o processo de implantação seja pensado dentro desse 

novo contexto, a estrutura PEPPA será considerada. Conforme já descrito no Capítulo 

2, a estrutura PEPPA orienta os países que desejam implementar a EPA ao longo de um 

processo essencialmente participativo e baseado em evidências, o qual envolve nove 

etapas interdependentes. 

A primeira etapa diz respeito à definição de uma população específica de 

pacientes e à descrição do atual modelo de cuidado (BRYANT-LUKOSIUS; 

DICENSO, 2004). A definição de uma população de pacientes para a qual se deve 

priorizar o planejamento de uma nova função da EPA deve ser baseada nas 

necessidades de saúde apresentadas naquele contexto. Tais necessidades de saúde e o 

modelo de cuidado foram apresentados anteriormente, nesse mesmo capítulo.  

No caso do Brasil, em que o modelo de atenção à saúde idealizado está em total 

acordo com o referencial que direciona EPA, não há que se pensar em modificação da 

estrutura do modelo de atenção anteriormente definido. Deve-se, em vez disso, pensar 

na sua real efetivação para que, então, se possa garantir melhores resultados na prática. 

Tanto a Rede Cegonha como a estrutura da Atenção Primária à Saúde e os princípios e 

diretrizes do SUS estão de acordo com a ideologia da Enfermagem de Prática 
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Avançada, em especial com o que foi observado da prática das Certified Nurse-

Midwives. 

 Destarte, este estudo identificou a população de mulheres em idade reprodutiva 

como foco de atuação ao longo desse processo. É com base nessa população que se 

definirá a função de EPA a ser desenvolvida no Brasil: a EOPA. Ao longo da segunda 

etapa da estrutura PEPPA, se deseja reconhecer as partes interessadas no processo de 

implementação da EPA, bem como a demanda engajamento para que essas partes 

interessadas, ou apoiadores, sejam mobilizados. A identificação dos possíveis 

apoiadores dessa prática é condição essencial para que o processo seja de fato 

participativo. Esses apoiadores serão capazes de ajustar os interesses, necessidades e 

prioridades a serem considerados nesse processo, o que potencializa as chances de 

efetividade da implementação da EPA.  

 Na literatura nacional, identificaram-se como principais apoiadores da EPA os 

seguintes: associações nacionais de enfermagem (a exemplo da Associação Brasileira de 

Enfermagem – ABEn e Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras – 

ABENFO);  órgãos reguladores da profissão (Conselho Federal e Conselhos Regionais 

de Enfermagem – COFEN/COREN); além da categoria da Enfermagem como um todo 

(CASSIANI; ZUG, 2014; COFEN, 2018; MIRANDA NETO et al., 2018; PEDUZZI, 

2017) .  

 Esses apoiadores devem ser capazes de mobilizar as demais partes interessadas 

nas mudanças do setor da saúde. Entre esses destacam-se os usuários do sistema de 

saúde, em especial as mulheres; os demais profissionais de saúde, em especial a classe 

médica; as instâncias governamentais, com ênfase nos atores políticos que possuem o 

poder de legislar, tais como deputados e senadores; o Ministério da Saúde (MS); 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS); Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e Organização das Nações Unidas (ONU), além das instituições de ensino. 

 Peduzzi (2017) ressalta a importância de se envolver não só os enfermeiros no 

debate da ampliação da prática da enfermagem, como também os diversos atores sociais 

envolvidos na rede de atenção à saúde do SUS. Destaca-se aqui a população em geral, 

mas em especial as mulheres, que devem ser engajadas em uma luta pelo 

reconhecimento dos seus direitos à saúde reprodutiva e sexual, bem como para que 
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sejam dotadas de maior autonomia diante das suas escolhas, lhes sendo assegurado o 

direto a um parto humanizado.  

Miranda Neto et al. (2018) salientam também o envolvimento dos profissionais 

médicos, a fim de que possam ser alinhadas as expectativas sobre as competências da 

EPA com o escopo de prática desejado. É importante reconhecer que a enfermagem 

enfrentará neste momento grande desafio, que pode ser facilitado, inicialmente, a partir 

apropriação e difusão dos conhecimentos científicos sobre a função da EPA, como essa 

prática ocorre, quais os resultados que apresenta em outros contextos, quais seus limites 

de atuação e qual o seu principal propósito. Esse envolvimento pode ser crucial na 

redução das tensões entre classes profissionais, conforme foi citado no contexto 

americano. 

 Trata-se, então, de desmistificar o preconceito que se tem sobre EPA como 

função que “compete com” ou “substitui” a prática médica. Os profissionais de saúde 

precisam compreender que o objetivo da EPA é ampliar o acesso à saúde a uma 

população com necessidades básicas de saúde. Aquela população que está adoecendo e 

morrendo por causas evitáveis e que sofre com as barreiras geográficas ou com a falta 

de acesso aos cuidados primários à saúde.

Significa compreender que a sobreposição de determinados conhecimentos e 

habilidades é natural entre disciplinas de uma mesma área e que possuem o mesmo 

objetivo: promover Saúde Universal à população. Entretanto, é primordial que se 

entenda que o seu modus operandi é diferente porque cada profissão trabalha sob uma 

perspectiva, um ponto de vista, ou paradigmas diferentes.  

As diversas profissões da área da saúde devem, então, se desligar de um 

pensamento egoísta fornecido pela lógica do mercado sobre “a quem pertence o 

paciente”. Não se compete pela prestação de um cuidado elementar que é direito de todo 

cidadão brasileiro. Só a partir de então se poderá focar nos melhores resultados de saúde 

que se pode fornecer a uma população, o que inclui ampliar acesso e cobertura de saúde 

por profissionais qualificados.  

É importante manter em mente que a mudança dessas ideias pré-concebidas e a 

ênfase que os profissionais darão a este trabalho de recrutar apoiadores devem ser 
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consideradas em uma perspectiva de processo evolucionário. Não é necessariamente um 

caminho linear tal qual uma progressão. Progressão implica um movimento em direção 

a um objetivo ou lugar específico, o que torna possível afirmar que o conhecimento ou 

ciência está se aproximando do que quer que seja o seu objetivo (HAMRIC et al., 

2014).   

Assim, acredita-se que, para garantir o sucesso da implementação da EPA no 

Brasil, é imprescindível que o enfermeiro inicialmente tenha clareza sobre o que é a sua 

prática, quais são as suas funções, seus limites, o seu propósito dentro do sistema de 

saúde e, principalmente, qual é o paradigma que norteia a sua prática, para que entenda 

exatamente o seu lugar dentro dessa realidade.  

 Para isso, precisa-se de pesquisas nessa temática, traduzir o conhecimento que 

pode ser importado de outras realidades e, acima de tudo, divulgar amplamente o 

conceito e propósito dessa prática. É preciso entender um assunto para que, assim, se 

seja capaz de apoiá-lo e defendê-lo. Feito isso, pode-se divulgar tal conhecimento e 

recrutar os apoiadores.  

É relevante também destacar o papel das organizações de enfermagem nesta 

função de desenvolvimento da enfermagem como disciplina, de promover ampla 

divulgação da EPA entre a própria enfermagem e atuar diretamente para a implantação 

da EPA no Brasil. Os representantes do sistema COFEN/COREN e ABEn, professores 

universitários ou enfermeiros com expertise na temática, represetantes da ABENFO e 

profissionais da enfermagem devem então responsabilizar-se por recrutar apoiadores e 

desenvolver estratégias de implementação. As colaborações entre organizações 

nacionais e internacionais são altamente encorajadas.  

 A terceira etapa, através da qual se deseja determinar as necessidades para um 

novo modelo de cuidado, teve sua motivação exposta anteriormente, neste capítulo. No 

entanto, algumas reflexões nessa temática ainda são válidas. Os principais indicadores 

de saúde apresentados pela população brasileira, na área materno-infantil, que apontam 

para a necessidade de mudanças são: elevada Taxa de Mortalidade Materna (TMM) 

(CASSIANO et al., 2014; FRANÇA et al., 2016; OMS, 2017); elevadas taxas de 

cesáreas e intervenções durante o trabalho de parto (CASSIANO et al., 2014; FRANÇA 

et al., 2016); boas práticas obstétricas abaixo do nível desejado e elevados índices de 
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violência obstétrica (FRANÇA et al., 2016; WALTERS et al., 2017); e deficiência na 

identificação e tratamento de condições adversas na gestação (LEAL et al., 2017). Sabe-

se que a mortalidade materna é uma severa violação aos direitos reprodutivos da 

mulher, especialmente porque a maioria das mortes maternas poderia ser prevenida a 

partir de um cuidado de saúde apropriado (VICTORA et al., 2011). 

 Destaca-se que a mudança desejada no atual modelo de cuidado não é 

essencialmente ideológica ou teórica. A mudança pretendida assume um caráter prático, 

através do que se deseja efetivar um modelo já idealizado em âmbito nacional e 

internacional, e que reúne diversas evidências sobre resultados positivos para a saúde da 

mãe e do bebê (ALMEIDA et al., 2018; ATSALOS et al., 2014; BRASIL, 2013; 

BRASIL, 2018; CASEY et al., 2017; NEWHOUSE et al., 2011). Desse modo, deseja-se 

que o modelo de atenção à saúde em obstetrícia, já explicitado e defendido pelo 

Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, adquira um caráter 

hegemônico no Brasil.  

	 No entanto, para que isso ocorra de forma efetiva, seria necessária uma 

transformação cultural no modo de ver o processo de gestar e parir. Como ponto forte 

identificado no modelo atual de prestação de cuidados tem-se o fato de não se precisar 

alterar a ideologia ou a forma de pensar o atual modelo. Tanto a Rede Cegonha como a 

estrutura da Atenção Primária à Saúde estão de acordo com a ideologia da Enfermagem 

de Prática Avançada, em especial das Certified Nurse-Midwives. Esses fatores geram 

um cenário extremamente favorável à atuação da EPA no Brasil, de modo que se 

permita vislumbrar uma janela de oportunidade política relevante no âmbito da sua 

implementação (OPAS, 2018). 


 Apesar disso, o modelo de atenção à saúde, de forma paradoxal, apresenta 

consigo uma das principais barreiras à implementação da EPA: a cultura que gira em 

torno do modelo vigente. Para que fosse implementada sob uma perspectiva do 

reconhecimento da sua importância, a EPA precisaria enfrentar a transformação cultural, 

que envolve um macrocontexto social onde há uma hipervalorização do profissional 

médico em detrimento dos demais profissionais da saúde. Juntamente com essa 

valorização tem-se as relações de poder e o corporativismo médico, o que favorece o 

poder deliberativo dessa categoria profissional, quando em respeito a decisões políticas. 
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Assim, os interesses particulares de categorias profissionais por vezes se sobrepõem ao 

interesse público, por razões políticas e mercadológicas (VICTORA et al., 2011).  

 Deve-se considerar que os profissionais de saúde, incluindo os médicos, são 

também parte de um todo social que acredita na perspectiva de que saúde significa 

ausência de doenças. Fazemos parte de uma sociedade que aposta na prevenção 

secundária e terciária, em vez de prevenção primária. Uma coletividade que acredita 

que a intervenção medicamentosa é sempre a melhor resposta aos agravos à saúde. Mas, 

se o profissional de saúde socialmente “mais respeitado” em termos de “confiabilidade 

do seu saber” reafirma essa condição, a exemplo da indicação cirúrgica no momento do 

parto, essa situação se retroalimenta e dificilmente as decisões individuais conseguem 

superar essa cultura intervencionista. 

 Nesse sentido, retomam-se as entrevistas fornecidas pelas Certified Nurse-

Midwives e o contexto da implementação dessa prática nos EUA. Uma das 

entrevistadas, a CNM 01, citou as dificuldades enfrentadas em meados dos anos 1980, 

quando essa prática ainda estava em estágio inicial. Ela citou que certo dia, enquanto 

deixava o hospital em que trabalhava, ouvira de um médico obstetra que as CNMs 

estava tentando “roubar” seus pacientes e que ele lutaria, dentro daquela instituição 

onde trabalhavam, para que os seus privilégios da prática avançada lhes fossem 

retirados. Ela citou ainda que, inicialmente, não foi fácil estabelecer o seu papel naquela 

instituição, pois, devido à falta de familiaridade com a atuação das Midwives, os 

profissionais médicos as viam como “competidoras”. 

 A CNM falou ainda das relações de poder e das questões de gênero, alegando 

que esses fatores exerceram forte interferência nos entraves que foram gerados 

incialmente. Ela relembrou um passado remoto afirmando que, à época, as CNMs eram 

essencialmente mulheres e “curavam através do uso de ervas”; e os médicos eram 

essencialmente do sexo masculino e realizavam tratamentos com “sangrias e 

sanguessugas”. Prosseguiu no seu discurso sobre as dificuldades enfrentadas à época, 

citando que a presença de uma base sólida de conhecimentos, a identidade profissional 

bem estabelecida, e os fatores de postura e atitude individuais interferiram 

positivamente para que conseguissem respeito e confiança dos demais profissionais da 

saúde e no âmbito institucional. Foi assim, então, que retroalimentaram o processo de 
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autonomia profissional. Ela concluiu a ideia citando que, atualmente, os médicos que 

conhecem a prática das CNMs e confiam no seu conhecimento e experiência cooperam 

harmoniosamente com o seu trabalho, além de reconhecerem o valor da sua prática.  

 A implementação da EPA nos EUA não foi isenta de entraves políticos ou luta 

entre classes profissionais. A trajetória de implementação das CNMs nos EUA tem sua 

origem nos séculos dezoito e dezenove, quando parteiras leigas, em vez de médicos ou 

enfermeiros, prestavam assistência ao parto. Ao longo do século dezenove iniciaram as 

preocupações em torno da Taxa de Mortalidade Materna, e do grau de cientificidade 

exigido para prestação desse tipo de assistência. Debateram-se questões sobre controle 

do licenciamento e certificação das Midwives (HAMRIC et al., 2014). 

 No ano de 1914, ao longo de Conferência Nacional sobre organização da 

enfermagem nos serviços públicos, a criação das “Nurse-Midwives” foi citada como 

resolução da problemática que se apresentava. Foi proposta, então, a formação adicional 

das enfermeiras, para que adquirissem a certificação na área obstétrica. Mais adiante, 

formou-se uma rede de maternidades baseadas na comunidade, na cidade de Nova York 

(HAMRIC et al., 2014). A problemática em torno da prática das CNMs, no entanto, não 

era tão simples. A sua atuação variava de acordo com as regiões geográficas, ou até de 

acordo com questões de raça e classe social da população. Com o incremento da ciência 

médica, muitas mulheres brancas da classe alta optavam pela assistência do obstetra em 

um cenário de prática hospitalar (HAMRIC et al., 2014).  

 Diante desse contexto, um padrão foi identificado mais adiante – os médicos se 

responsabilizavam pelos partos das mulheres de classe social mais elevada, em 

hospitais, enquanto que as Midwives atendiam as necessidades da população em 

situação de vulnerabilidade. Apesar disso, um movimento em prol do parto normal 

beneficiou a prática das Midwives ao longo da década de 70. O aumento da demanda 

por essa prática sofreu influência de fatores sociais e políticos, tais como aumento da 

oferta de emprego para as CNMs, aumento da taxa de natalidade, e a cobertura 

insuficiente de obstetras (HAMRIC et al., 2014).  

 No ano de 1971, as CNMs receberam, nacionalmente, o apoio da categoria 

médica de forma oficial. Associações médicas e de enfermagem tornaram pública uma 

declaração conjunta que suportava a prática das CNMs, estimulando o seu 
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desenvolvimento e a empregabilidade dessas profissionais. A declaração encorajava a 

atuação das CNMs em times liderados pelos obstetras. Esse ponto foi crucial para a 

resolução de tensões entre as categorias. Percebe-se, então, que a autonomia não foi 

provida à classe das CNMs nesse momento. Ao longo da década de 80, a aceitação 

pública do trabalho das CNMs aumentou entre todas as classes sociais. Agora a atuação 

das Midwives tornou-se não apenas aceitável, mas desejável, a partir do diferencial da 

sua prática. 

 Nesse momento, intensificavam-se conflitos com a classe dos obstetras, os quais 

ameaçavam seus privilégios de prática. Além disso, o não reconhecimento da atuação 

das CNMs nas políticas de reembolso servia também como desafio à sua prática. Nesse 

ínterim, as CNMs foram conquistando decisões favoráveis na luta pelo reembolso pela 

sua assistência. Além disso, adquiriram o reconhecimento pelos legisladores. No ano de 

1984, todos os 50 estados já reconheciam a prática das Nurse-Midwives em suas leis e 

regulamentações (HAMRIC et al., 2014).  

 Os fatores que influenciaram a implementação da função das Nurse 

Practitioners (NP) nos EUA foram: carência de médicos que atuassem na APS, os quais 

demonstravam tendência à especialização e atuação em grandes centros urbanos; 

necessidades apresentadas pela população que se adequavam logicamente aos serviços 

de saúde pública em enfermagem; a mudança da ênfase do sistema de saúde da doença 

para as ações de prevenção e APS; movimento dos usuários do sistema de saúde que 

exigiam cuidados de qualidade; e a aprovação de leis federais que financiavam a 

educação do NP (NEWLAND et al., 2019). 

 O contexto de implementação e reconhecimento dessas funções da EPA nos 

EUA suscita considerações relevantes. O processo de consolidação dessa prática não 

acontece da noite para o dia. A Enfermagem deve permanecer lapidando as questões 

internas que interferem na autonomia da sua prática, como as questões de embasamento 

científico, reconhecimento da sua identidade profissional, e assumir uma postura ativa 

frente aos desafios que lhe são impostos. As janelas de oportunidade para mudança no 

cenário político são também fundamentais. Estar apto para alcançar essa “janela” que se 

abre diante do contexto parece ser decisivo à efetivação das mudanças.  
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A palavra “oportunidade” lança um certo desafio de estar “no lugar certo”, “na 

hora certa”; ou “estar de prontidão” para um contexto sociopolítico favorável. Não se 

trata de “sentar e aguardar”. Pelo contrário, é preciso fortalecer-se e identificar a forma 

como os elementos daquela realidade interagem para criar um ambiente favorável. A 

Enfermagem precisa estar presente, ativamente, nos cenários de decisão política. Precisa 

“sentar à mesa” e fazer a sua “voz ser ouvida”. É relevante pontuar também a 

importância de reunir as evidências científicas que vão direcionar as decisões a serem 

tomadas. O conteúdo do seu discurso precisa ser assertivo e embasado cientificamente. 

De acordo com Hamric et al. (2014), a enfermagem norte-americana se beneficiou no 

contexto da implantação da EPA por possuir evidências dos resultados dessa prática. 

Esses autores afirmam ainda que, mesmo para a sua consolidação e contínuo 

desenvolvimento, essas evidências são de extrema relevância.  

 Nesse sentido, Maier e Aiken (2016) comentam que os países que desejem 

implementar as funções da EPA devem promover debates, considerando as evidências já 

produzidas acerca da equivalência de qualidade, segurança e satisfação do usuário 

atendido por Enfermeiros de Prática Avançada, quando comparados ao atendimento 

médico. Assim, a enfermagem brasileira deve reunir esforços na produção de evidências 

que demonstrem os resultados positivos conquistados com a prática dos Enfermeiros 

Obstetras, quando inseridos em contexto de maior autonomia, bem como se utilizar dos 

resultados obtidos pela EPA em outros contextos onde essa prática está consolidada, a 

exemplo dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.  

 Percebe-se, ainda, que o contexto de expansão da prática de Enfermagem nos 

EUA não acompanhou uma mudança paradigmática no seu modelo de atenção à saúde. 

Apesar de terem evidenciado a necessidade de atuação junto e à APS, essa ainda não é 

uma característica fundamental do sistema de saúde americano (IOM, 2011). É por esse 

motivo talvez que surgem as contradições internas de valorização e reconhecimento da 

atuação das CNMs. As enfermeiras atuam diante de um modelo considerado ideal e 

baseado em evidências científicas, no entanto, se inserem em um todo social que ainda 

não é dominado pela mesma visão paradigmática. De acordo com Khun (2007), as 

mudanças paradigmáticas ocorrem através de revoluções. As transformações 
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revolucionárias ocorrem quando um paradigma primário, que controla as visões de 

mundo, desaba para dar lugar a um novo paradigma.  

 No contexto dos EUA, a necessidade de saúde apresentada pela população, 

aliada à escassez de recursos humanos e fatores econômicos parecem ter sido mais 

relevantes para as mudanças na prática da enfermagem do que uma mudança 

paradigmática em si. Um exemplo disso é elucidado acima, na história da 

implementação da prática das CNMs, na qual se percebe que sua valorização social não 

acompanhou o seu reconhecimento legal. Uma tendência parecida parece se desenhar 

no Brasil, tendo em vista que a mudança paradigmática, como construção social, não 

parece iminente. Apesar disso, as necessidade de saúde da população e o cenário 

econômico do país se manifestam em favor da implementação da EPA.  

 De um modo conclusivo, a necessidade de mudanças no modelo de atenção à 

saúde materno-infantil no Brasil diz respeito aos elevados custos sociais e financeiros 

que estão vinculados ao paradigma hegemônico. O paradigma tecnocrático relaciona-se, 

direta ou indiretamente, a: um maior número de intervenções cirúrgicas, medicalização, 

e uso de tecnologias duras, muitas vezes desnecessárias; utilização ineficiente dos 

recursos humanos em saúde, o que poderia ser otimizado a partir da ampliação do 

escopo de prática de profissionais com base em suas competências e saberes; maus 

indicadores de saúde; além da má distribuição de profissionais ao longo das diferentes 

regiões do país (tendência à especialização e concentração da mão de obra nas Regiões 

Sul e Sudeste).    

 Assim, para que o passo 3 seja desenvolvido, é necessário o diálogo entre as 

partes interessadas, e que seus pontos de vista sejam levados em consideração para que 

se estabeleçam as prioridades, que culminam no passo 4. Esse passo atua como fase 

final da avaliação das necessidades de saúde da população. Os dados coletados serão, 

então, usados para que as prioridades sejam definidas. No âmbito deste estudo, 

percebeu-se como prioridades a diminuição da mortalidade materna e a melhoria nos 

indicadores de qualidade da assistência materno-infantil, como na assistência pré-natal. 

O estabelecimento de metas deve ser guiado pelos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e balizado pelo potencial de atuação da Enfermagem a partir da expansão 

do seu escopo de prática na área obstétrica.  
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 O passo 5 envolve a definição do novo modelo de cuidado e a função da 

Enfermagem de Prática Avançada que se deseja implementar. Ao longo dessa etapa 

ocorre uma transição da fase de planejamento para a fase de ação, através da 

determinação das mudanças necessárias no modelo de cuidado e das necessidades para 

a nova função de EPA (BRYANT-LUKOSIUS; DICENSO, 2004).  

A Enfermagem de Prática Avançada é definida como a expansão do corpo de 

conhecimentos, habilidades e competências clínicas pelo enfermeiro que deseja 

comprometer-se com a saúde e o cuidado direto ao indivíduo a um nível avançado. A 

obtenção do título decorre de participação em programa credenciado, minimamente em 

nível de mestrado. Essa formação lhe possibilita o licenciamento em uma das funções 

dessa prática já regulamentada no contexto onde atua (ICN, 2009).  

A EPA contempla habilidades de pesquisa, educação, prática assistencial e 

gestão. Destarte, o enfermeiro incorpora à sua prática alto grau de autonomia 

profissional e competência para tomar decisões clínicas, realizar avaliações, diagnóstico 

e prescrições, sendo responsável pela gestão de casos próprios, avaliação e 

implementação de programas e planos de cuidado (ICN, 2009). A sua atuação será 

norteada pelos princípios da Atenção Primária à Saúde e do modelo holístico e = 

humanístico de cuidado, sendo, portanto, reconhecido como o primeiro ponto de contato 

dos usuários com o serviço de saúde. 

Nesse âmbito deste estudo, com base nas necessidades apontadas acima, 

propõe-se a implementação da função de Enfermagem Obstétrica de Prática Avançada 

(EOPA) no contexto brasileiro. O EOPA seria o profissional responsável pelos cuidados 

primários à saúde na atenção à mulher e ao recém-nascido, em um escopo de prática 

ampliado, quando comparado ao Enfermeiro Obstetra. Assim, é de sua responsabilidade 

prestar cuidados à mulher ao longo do pré-natal, parto e pós-parto, bem como prestar 

assistência ao recém-nascido logo após o parto.  

 O EOPA poderá realizar as ações comuns com a enfermagem em nível de 

bacharelado, bem como irá incorporar a prática do enfermeiro obstetra, no entanto, 

apresentará um diferencial de prática a partir de atribuições que lhe são exclusivas, 

quando comparado aos demais profissionais da categoria. O quadro abaixo contempla 

todas as atribuições dos Enfermeiros Obstetras de Prática Avançada, diferenciando as 
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que são em comum com o Enfermeiro especialista em obstetrícia daquelas de lhe são 

próprias. 

Quadro 02 - Atribuições da Prática do Enfermeiro Obstetra de Prática Avançada: 
atribuições compartilhadas com o Enfermeiro Obstetra e atribuições exclusivas de sua 
prática. Natal, 2020 

Fonte: autoria própria. 

 Pretende-se alocar esses profissionais na Atenção Primária à Saúde, para compor 

as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Centros de Parto Normal 

(CPNs) e Maternidades. O foco principal da sua prática seria a realização de pré-natal, 

manejo do parto e puerpério imediato. Os EOPAs comporiam, então, as equipes do 

NASF e se responsabilizariam pelos cuidados às mulheres e gestantes daquela área 

geográfica específica. De modo que pudessem atuar de maneira integral, garantindo o 

continuum da sua assitência, os EOPAs realizariam o pré-natal e puerpério ao longo da 

atuação junto ao NASF, no espaço físico das Unidades Básicas de Saúde, como também 

Atribuições da Prática do Enfermeiro de Obstetra de Prática Avançada

Atribuições do Enfermeiro Obstetra Atribuições Exclusivas da Função de 
EOPA

Realização de consultas de pré-natal de baixo 
risco 

Assistência à parturiente e ao parto normal 

Identificação de distocias obstétricas e tomada 
de providências até a chegada do médico ou 
EOPA

Prática colaborativa com o profissional médico 
nas situações de distocia ou de alto risco 
identificadas

Definição de conduta ao longo do trabalho de 
parto: indução, anestesia de forma independente; 
e indicação de resolução cirúrgica em conjunto 
com o médico

Realização de episiotomia, episiorrafia e 
aplicação de anestesia local, quando necessário

Autoridade para prescrição de medicamentos

Solicitação de exames laboratoriais e de imagem

Habilidades de raciocínio clínico e julgamento 
crítico avançadas

Capacidade de tomada de decisões complexas

Autoridade para diagnóstico de doenças

Privilégio de internação e alta 

Real izar encaminhamento para outros 
profissionais de saúde
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o manejo do trabalho de parto e parto ao atuarem junto às CPNs e maternidades. Assim, 

os EOPAs poderiam garantir um cuidado continuado às mulheres e gestantes na APS.  

 Para tornar-se um EPA, o bacharel em enfermagem poderá seguir um dos três 

modelos, adaptados das recomendações da OPAS (2018). No primeiro modelo os 

enfermeiros seriam formados como EPAO a partir de programas de mestrado 

profissional oferecidos por universidades reconhecidas. O foco dessa formação é a 

prática clínica a um nível avançado na área da obstetrícia. A partir do segundo modelo, 

os enfermeiros que já possuem a formação em Enfermagem Obstétrica podem participar 

de programas específicos e complementares de enfermagem de prática avançada 

oferecidos por universidades acreditadas. Esses programas estariam integrados a um 

currículo de atualização teórica e clínica, de acordo com as habilidades e competências 

esperadas de um enfermeiro de prática avançada. E o terceiro e último modelo se aplica 

aos enfermeiros recém-graduados que desejem formação em prática avançada 

obstétrica. Esses profissionais deveriam participar de cursos de residência na área 

obstétrica em universidades acreditadas e, ao término de dois anos, poderiam se formar 

com o título de Mestres em EOPA (OPAS, 2018). 

 Entre a América Latina e o Caribe, o Brasil foi reconhecido como um dos 

lugares mais suscetíveis de implementar a EPA. Entre os principais motivos, havia um 

número crescente de programas de graduação e pós-graduação e a base legal focada na 

autonomia dos profissionais de enfermagem e na relevância da prática de enfermagem 

(BEZERRIL et al., 2018).  

 Ao longo do Passo 06 serão identificadas as principais barreiras e facilitadores 

ao processo de implementação da EPA. As estratégias que nortearão esse processo 

derivam da identificação desses elementos. De acordo com publicações nacionais, os 

principais facilitadores da EPA no Brasil são: Atenção Primária à Saúde como base do 

sistema de saúde brasileiro; modelo de atenção à saúde materno-infantil de acordo com 

os princípios da EPA; inserção dos enfermeiros na comunidade através da atuação na 

Estratégia  de  Saúde  da  Família;  resultados  positivos  da  atuação  de  Enfermeiros 

Obstetras; expansão de programas de residência e um sistema de pós-graduação já bem 

estabelecido;  regulamentação  que  alicerça  a  prática  –  Lei  7.498,  Portaria  2.488  de 

outubro  de  2011  e  Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 

516/2016; e o apoio das organizações de enfermagem, em conjunto com o fomento de 
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organizações como OPAS e OMS (COFEN, 2018; MIRANDA NETO et al., 2018; 

OPAS, 2015;  OPAS, 2018; TOSO, 2016; ZUG et al., 2016). 

 Entre as principais barreiras destacam-se: predominância do modelo de atenção 

tecnocrático; resistência profissional por parte dos médicos e falta de uma cultura de 

trabalho interprofissional e colaborativo; falta de compreensão do papel da EPA, em 

especial pelo Ministério da Saúde; falta de clareza sobre as funções da EPA pelos 

profissionais da enfermagem; foco na área acadêmica pelos programas de pós-

graduação em detrimento da prática; financiamento; escassez de corpo docente com 

prática clínica para formação da EPA; quantitativo de enfermeiros e proporção 

enfermeiro/habitante ainda deficientes; qualidade da formação dos enfermeiros 

(COFEN, 2018; MIRANDA NETO et al., 2018; OPAS, 2015; OPAS, 2018; TOSO, 

2016; ZUG et al., 2016).

Quadro 03 - Estratégias para fomentar os facilitadores e dirimir as barreiras à 
implementação da Enfermagem de Prática Avançada no Brasil. Natal, 2020

Estratégias para fomentar os 
facilitadores

Estratégias para dirimir as barreiras

Instituições de ensino, docentes, demais 
lideranças em enfermagem devem envolver-se 
em levantamentos sobre as fontes necessárias 
para educação, prática e regulação da EPA 
(sendo esses três elementos fundamentais à sua 
implementação).

Produzir conhecimento baseado em evidências e 
chegar a consenso sobre as definições das 
funções da EPA e terminologia própria para para 
promover clareza acerca da prática; traduzir as 
evidências de outras realidades para o contexto 
brasileiro e fazer levantamento dos resultados 
esperados após implementação da EPA.

Produzir evidências que comprovem que o 
Brasil possui estrutura educacional sólida que é 
capaz de absorver a demanda do ensino da EPA, 
como é o caso dos programas de Mestrado 
Profissional.  

Instituições de ensino (foco na graduação) em 
conjunto com os representantes da enfermagem 
devem revisar o currículo da graduação para 
garantir que possua a atenção primária à saúde 
como base, ensino dos modelos e teorias 

Disseminar profusamente o conhecimento 
produzido sobre a função da EPA, seu propósito, 
e o seu lugar na equipe de saúde, com o intuito 
principal de desmistificar pré-concepções 
equivocadas sobre a função e agregar 
apoiadores à sua implementação (em especial 
organizações médicas).

Instituições de ensino e docentes devem 
incentivar investigações sobre as necessidades 
de saúde da população e quais as funções de 
EPA poderiam contribuir para supri-las.
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Fonte: autoria própria.

Como estratégias para implementação dessa prática, Toso (2016) defende que 

essas podem se agrupar ao longo de cinco vertentes, a saber: investimento na formação 

profissional, estratégias nacionais de educação permanente, adição da prática baseada 

em evidências como eixo norteador das ações do profissional enfermeiro na atenção 

garantir que possua a atenção primária à saúde 
como base, ensino dos modelos e teorias 
próprias da enfermagem, bem como disciplinas 
que forneçam as bases das competências 
esperadas para o enfermeiro de prática 
avançada.

Organizações/associações e lideranças em 
enfermagem devem assumir um compromisso 
de incentivar mudanças de atitude dentro da 
enfermagem: promover clareza dos papéis da 
enfermagem em todos os níveis de prática, bem 
como dos princípios teóricos e filosóficos que 
lhe são próprios, a fim de se criar uma 
identidade comum e a união da categoria para 
apoiar a EPA.

Instituições de ensino (foco na pós-graduação) e 
demais representações da enfermagem devem 
elaborar propostas de programas de mestrado 
em Enfermagem de Prática Avançada que sejam 
articulados com o modelo de prática também a 
ser elaborado; além de planejar a capacitação 
dos docentes em EPA para o estabelecimento 
dos primeiros programas no país; além de 
pensar uma política de incentivo à captação de 
preceptores para esses estudantes de EPA na 
prática clínica.

Organizações/associações de enfermagem 
juntamente com lideranças em enfermagem e 
estudiosos da EPA devem definir os padrões de 
prática avançada de enfermagem, e a listagem 
das competências e habilidades e conhecimentos 
que se deseja para o EPA, elaborando modelos 
de prática.

Organizações/associações e lideranças de 
enfermagem, de posse das evidências 
produzidas sobre o papel da EPA, devem lutar 
por apoio legislativo, de funcionários do 
governo, diretores de hospitais e equipe médica.

 Organizações/associações e demais lideranças 
de enfermagem devem apresentar propostas de 
reforma de currículo, e dos modelos de prática 
avançada elaborados. 

Elaborar políticas que previnam a fuga dos 
estudiosos que vão a outros países para adquirir 
novos conhecimentos válidos à prática avançada 
de enfermagem; as políticas devem estimular 
sua permanência no país ao reconhecerem a 
prática clínica de enfermagem a um nível 
avançado.

Advogar pelo apoio financeiro para suportar o 
desenvolvimento da prática e educação da EPA.
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primária, revisão e ampliação da legislação que norteia a prática e do sistema de saúde 

para a prática ampliada.  

Bryant-Lukosius e Martin-Misener (2016) afirmam ainda que, na maioria dos 

países onde se obteve êxito na implementação dessa prática, o processo se desenvolveu 

mediante  mudanças importantes na legislação e na regulação profissional, 

transformando cenários de prática profissional e espaços de formação em enfermagem. 

Considera-se relevante também o fortalecimento da enfermagem como categoria 

profissional, assumindo papel de protagonista nos processos de transformação dos 

sistemas de saúde (CASSIANI; ZUG, 2014). 

Com vistas a fomentar a formação em EPA, deve-se pensar no financiamento 

adequado para instituir os programas de Mestrado Profissional em EPA. O 

financiamento deve contemplar o planejamento para qualificação do corpo docente para 

uma formação em nível avançado, o que pode envolver a ida de enfermeiros obstetras, 

educadores, para serem formados em um contexto onde essa prática já existe, a exemplo 

dos EUA, Canadá ou Reino Unido, ou a vinda de Certified Nurse-Midwives, em acordos 

de colaboração entre as instituições de ensino, para que possam participar do 

treinamento dos EOPAs no Brasil.  

 As partes interessadas devem empenhar-se para, inicialmente, promover clareza 

sobre as funções da EPA; compilar as evidências científicas que demonstrem condições 

favoráveis  à  implementação  dessa  prática  no  Brasil,  a  exemplo  da  capacidade  dos 

programas  de  pós-pós-graduação  e  residência  absorverem  essa  formação;  reunir 

evidências que demonstrem resultados positivos acerca da EPA em outros contextos; 

identificar  as  necessidades  apresentadas  pelo  Brasil,  além das  principais  barreiras  e 

facilitadores.

Por fim, acredita-se, diante da compreensão obtida sobre as Práticas Avançadas 

de Enfermagem nos EUA, que as reflexões incitadas acerca da EPA na área obstétrica 

brasileira podem ser válidas ao processo de implementação dessa prática. 
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5 CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A partir do estudo de caso desenvolvido nos Estados Unidos da América, 

acerca da prática das Certified Nurse Midwives e Women’s Health Nurse Practitioners, 

pôde-se compreender de forma clara qual é o papel desempenhado por essas funções da 

Advanced Practice Nursing (APN).  

O estudo permitiu compreender quais as principais atividades que lhes são 

atribuídas no seu dia a dia, o que significa ser um APN e qual o seu diferencial frente à 

atuação dos demais profissionais da saúde, além de compreender como esse profissional 

se insere no sistema de saúde e qual é a relevância da sua prática. Os dados foram 

analisados à luz da Teoria da Complexidade de Edgar Morin (2000) e da análise de 

contexto proposta por Pâmela Hinds et al. (1992), por meio dos contextos imediato, 

específico, geral e metacontexto do fenômeno em estudo, além da utilização dos 

princípios que direcionam um pensar complexo. 

Ao longo do contexto imediato e específico, permitiu-se enumerar as atividades 

que são desenvolvidas pelos APNs, demarcando-se de forma mais precisa os limites da 

sua atuação e quais os fatores que determinam essa prática, tais como regulação, 

certificação e licenciamento.  

Do contexto geral, surgiram duas premissas. A primeira é de que é necessário 

que se tenha clareza sobre o papel do enfermeiro para que se possa avançar na 

compreensão da Enfermagem de Prática Avançada (EPA). Após reconhecer a si mesmo 

em termos de ciência, profissão, e do papel que lhe cabe no sistema de saúde é que o 

enfermeiro pode progredir à compreensão do que é a EPA. A clareza sobre o papel do 

APN é indispensável à implantação dessa prática de forma efetiva. 

Além disso, após análise do contexto geral foi possível inferir que o Advanced 

Practice Nurse não almeja a substituição da prática médica. Médicos e APNs possuem 

diferentes visões de mundo, propiciadas por bases disciplinares diversas; e praticam sob 

diferentes perspectivas, o que lhes propicia diferentes modos de fazer a sua prática e 

focos de atuação diferenciados. Apesar disso, convergem em prol de um objetivo 

comum que é garantir a saúde e bem-estar de indivíduos, famílias e comunidades.  

Ao longo do metacontexto, ao se explorar os fatos históricos da prática dos 

APNs e de onde surgiu a necessidade dessa prática, se apresenta uma explicação lógica 

a essa premissa. APNs possuem sua atuação voltada a uma população em situação de 
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vulnerabilidade. A necessidade apresentada pela população e pelos sistemas de saúde 

são supridas pela avanço das funções da enfermagem. Isso é possibilitado pelo largo 

potencial que a enfermagem possui, tanto por representar quantitativo relevante da força 

de trabalho em saúde, quanto por apresentar nível de formação técnico-científica que 

seja compatível com a ampliação do escopo de prática.  

 Tais esclarecimentos sobre o que realmente é função do APN e como ela se 

insere no sistema de saúde é essencial para que se obtenha êxito em um processo de 

implementação dessa prática em países onde ainda não seja realidade. A exemplo disso, 

os países da América Latina e Caribe vêm reunindo esforços para a implementação da 

Enfermagem de Prática Avançada, em virtude das necessidades e carências apresentadas 

pela população.  

 Na tentativa de transpor os conhecimentos obtidos por meio do estudo de caso 

da prática de CNMs e WHNPs no contexto norte-americano, o presente trabalho refletiu 

sobre o contexto brasileiro para implementação de uma função da prática avançada em 

obstetrícia. O processo de implementação da Enfermagem Obstétrica de Prática 

Avançada foi pensado a partir da utilização da estrutura PEPPA e as discussões 

emergiram desse contexto a partir da fundamentação teórica da Complexidade de Edgar 

Morin (2000).  

 Assim, ao longo dessa fase do estudo, as necessidades do contexto brasileiro na 

área de atenção à saúde materno-infantil foram identificadas e discutidas, mantendo 

diálogo com a realidade norte-americana. Após serem identificadas as necessidades do 

contexto brasileiro, pôde-se definir uma função de prática avançada que atenderia às 

carências apresentadas: a Enfermagem Obstétrica de Prática Avançadas (EOPA). 

Aspectos relevantes ao processo de implementação dessa prática foram então trazidos à 

discussão, levando-se em consideração as peculiaridades da enfermagem e do sistema 

de saúde brasileiro. Destarte, foram feitos apontamentos acerca dos seis primeiros 

passos da estrutura PEPPA, tendo em vista que esses dizem respeito à implementação 

em si, para que se considere a implementação dessa função de prática avançada no 

contexto brasileiro.  

 Conclui-se, então, que a implementação da Enfermagem Obstétrica de Prática 

Avançada (EOPA) possui um grande potencial para promover melhorias nos indicadores 
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de mortalidade materna no Brasil, nas altas taxas de cesáreas e medicalização no intra-

parto, bem como para promover melhoria no acesso à saúde das mulheres. Diante da 

necessidade apresentada pelo Brasil, os EOPAs podem contribuir para uma assistência 

materno-infantil de qualidade, o que incluiria a atenção pré-natal e os cuidados ao longo 

do trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.  

Ao implementar essa função de prática avançada no Brasil, o Sistema Único de 

Saúde poderia beneficiar-se com a melhoria da eficiência dos cuidados prestados 

associada a uma redução de custos, tendo em vista que se espera melhores resultados, 

ou seja, maior eficiência, a partir da utilização de recursos humanos de alta qualidade. 

Portanto, o uso da EPA, especificamente os enfermeiros obstetras neste contexto, 

poderia melhorar o acesso à saúde no Brasil.  

 Assim, diante dos resultados identificados, ratifica-se a hipótese inicial desta 

tese, de que a análise da Prática Avançada de Enfermagem, tal como ocorre no contexto 

norte-americano, com enfoque na função das Certified Nurse-Midwives e Nurse 

Practitioners, fornece reflexões que auxiliam no processo de implementação dessa 

prática no Brasil, na área da obstetrícia. 

As dificuldades enfrentadas ao longo da realização deste estudo dizem respeito 

principalmente às barreiras culturais e de idioma que tiveram de ser superadas ao longo 

do processo de doutoramento sanduíche. A pesquisadora teve que se adaptar aos 

aspectos culturais divergentes do seu país de origem, às diferentes interações entre os 

indivíduos, ao diferente modo de agir diante das situações apresentadas. Além disso, o 

uso fluente de idioma diverso ensejou dificuldades, principalmente nos primeiros seis 

meses, para que se pudesse compreender com clareza o que estava sendo dito.  

Acredita-se que a dificuldade referente ao idioma poderia trazer prejuízos 

quanto à apreensão das ideias que estavam sendo apresentadas à pesquisadora. Por esse 

motivo, ao longo dos seis primeiros meses optou-se por atividades de socialização com 

estudantes de doutorado dos EUA, participação em aulas, apresentação de trabalhos e 

dedicação ao estudo da literatura no idioma inglês. As observações e entrevistas foram 

realizadas em um cenário de maior segurança neste quesito. Apesar disso, muita da 

atenção dada pela pesquisadora ao longo das observações e entrevistas ainda dizia 

respeito à intenção de compreender aquela realidade tal como ela de fato se apresentava, 
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minimizando possíveis distorções pela não compreensão do idioma ou expressões 

idiomáticas.  

Além da dificuldade supramencionada, foi relevante também o fato de que a 

pesquisadora não possuía familiaridade com a Prática Avançada de Enfermagem. O 

entendimento e aproximação com literatura específica sobre essa prática havia se 

iniciado cerca de um ano atrás, de forma ainda limitada. Além disso, toda a novidade 

que envolve esse contexto, o que inclui o processo de formação dos enfermeiros nos 

EUA e como esses atuam e se inserem no sistema de saúde, também possuíram impacto 

nas dificuldades enfrentadas. Muitas dessas dificuldades foram enfrentadas a partir de 

um acompanhamento próximo com a orientadora no exterior, a qual possui formação 

em EPA como Certified Nurse-Midwife. À pesquisadora foi permitido acompanhar 

atividades de ensino da graduação de enfermagem, do doutorado em filosofia e do 

mestrado em práticas avançadas, o que contribuiu enormemente no enfrentamento das 

dificuldades. 

Como limitação do estudo, cabe relatar o quantitativo de profissionais 

observadas ao longo da prática, tendo em vista que fatores pessoais podem interferir 

diretamente na autonomia profissional e nas relações de colaboração com outros 

provedores de saúde, por exemplo. Além disso, a observação em uma única instituição 

também pode ser apontada como fator limitante à capacidade de generalização dos 

achados. 

 No que concerne às contribuições do estudo, merece destaque o entendimento e 

clareza proporcionados em relação à Prática dos APNs, tendo em vista que o 

enfermeiro, demais profissionais da saúde e a sociedade como um todo não estão 

familiarizados com a atuação do enfermeiro que possua escopo de prática avançado. Por 

não possuírem esse conhecimento, é natural que desconheçam, então, os benefícios 

advindos dessa prática. Por fim, sugere-se, a partir da presente pesquisa, que a 

implementação da Enfermagem de Prática Avançada na área obstétrica pode contribuir 

de forma relevante na melhoria dos indicadores de saúde materno-infantis no Brasil.  

Acredita-se,  diante  da  compreensão  obtida  sobre  as  Práticas  Avançadas  de 

Enfermagem nos EUA, que as  reflexões incitadas acerca da EPA na área obstétrica 

brasileira podem ser válidas ao processo de implementação dessa prática. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM 
CERTIFIED NURSE-MIDWIVES 

Project title: Certified Nurse Midwife: exploring this advanced role to access the 
Brazilian Health Care System needs


Probe and follow up questions will derive from the interviews. Each interviewee will be 
conducted according to his/her own knowledge and experience.  
The Responsive Interviewing Model will guide the interview (Rubin; Rubin, 2005).  

MAIN QUESTIONS

1 How many years have you practiced as a CNM?

2 With what populations have you practiced?

3 What was the educational route you took to become a CNM?

4 How do you feel about your educational process to become a CNM with 
regard to being prepared to an advanced level of practice?

5 How many years have you practiced as a RN and How do you think is relevant 
to have experience as a RN before becoming a CNM? 

6 What does Advanced Practice Nursing mean to you?

7 What functions or attributes do you see as belonging to your profession (as 
CNM)?

8 How does your practice differ from OB/GYN nurses?

9 How does your practice differ from OB/GYN physician practice?

1
0

How do you feel that the patient, their families or other health professionals 
value your practice?

1
1

How do you think that the APN can help the health system to get better 
outcomes to the population?

1
2

How do you feel about autonomy in your practice?
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The interview will be recorded and transcript by the Otter app.  
The interviews will be systematically examined-analyzed-immediately after they are 
conducted, to suggest further questions and topics to pursue.   

 APÊNDICE B – PROTOCOLO DE PESQUISA: REVISÃO DA LITERATURA 
SOBRE O CONTEXTO BRASILEIRO

SEARCH PROTOCOL 
Theme: Advanced practice nursing as a possibility to improve brazilian maternal child 
health outcomes 

Aim: to analyse how the implementation of advanced practice nursing in Brazil could 
improve maternal child health outcomes.  

Research question: How could advanced practice nursing improve outcomes in 
Brazilian maternal child heath?  

SEARCH STRATEGIES 
Databasis: 
- PACE Library  
- Health Source: Nursing Academic edition 
- CINAHL 
- PUBMED 
- MEDLINE 

Keywords 
Advanced practice nursing (MeSH term)                                    
Access to health care (MeSH term)                                              
Healthcare quality indicators (MeSH term)                          
Maternal-child health services (MeSH term)                        
Maternal health (MeSH term)                                                
˜Role implementation˜ (keyword)                                      
˜implementation process˜ (keyword)                                  
“midwifery”                                                              
“patient outcomes”                                                   
Brazil           

Cruzamentos  

#1 (ACESS TO HEALTHCARE OR HEALTH CARE QUALITY) AND (MATERNAL 
HEALTH OR MATERNAL CHILD HEALTH SERVICES) AND BRAZIL 

#2MIDWIFERY AND PATIENT OUTCOMES  

#3 ADVANCED PRACTICE NURSING AND ˜ROLE IMPLEMENTATION˜  

#4 ADVANCED PRACTICE NURSING AND ˜IMPLEMENTATION PROCESS˜ 

Seleção dos estudos 
- Critério de inclusão: nos últimos cinco anos 
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- Estudos que respondam a uma das seguintes questões de pesquisa: 
Qual a atual situação de saúde materno-infantil no Brasil? 
Como a enfermagem de prática avançada contribui para melhores resultados no 
âmbito da saúde obstétrica? 

Resultados preliminares de acordo com os cruzamentos estabelecidos 

#1 
On the last 5 years 

#2 
On the last 5 years 

Pubmed CINAHL Medline HS: NAE

Total de 
estudos

16 3 0 14

Após a 
primeira leitura

4 0 0 0

Após a 
segunda 
leitura

Final

Pubmed CINAHL Medline HS: NAE

Total de 
estudos

31 34 38 1

Após a 
primeira leitura

4 1 (se eu 
conseguir na 
biblio 
fisicamente)

5 0

Após a 
segunda 
leitura

Final
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#3  
On the last 5years 

#4  
On the last 5 years 

Pubmed CINAHL Medline HS: NAE

Total de 
estudos

5 0 9 5

Após a 
primeira leitura

1 0 2 (repeated) 1 + (2 repeated)

Após a 
segunda 
leitura

Final

Pubmed CINAHL Medline HS: NAE

Total de 
estudos

3 0 3 0

Após a 
primeira leitura

1 0 1 (repeated) 0

Após a 
segunda 
leitura

Final
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO ASSINADO 
PELOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Pace University, New York
CONSENT TO ACT AS A HUMAN RESEARCH SUBJECT

 
Family Nurse Practitioner and Certified Nurse Midwife: exploring these advanced roles to 

access the Brazilian Health Care System needs
 
You are being asked to participate in a research study.  Participation is completely 
voluntary.  Please read the information below and ask questions about anything that 
you do not understand.  A researcher listed below will be available to answer your 
questions.

 
 
 

RESEARCH TEAM
Lead Researcher
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Andréa Sonenberg, PhD, WHNP, CNM-BC
College of Health Professions, Lienhard School of Nursing

914.773.3534; asonenberg@pace.edu
 

Other Researchers
Isadora Costa, RN

College of Health Professions, Lienhard School of Nursing
917.535.9023; icosta_tmp@pace.edu

 
Marjorie Melo, RN

College of Health Professions, Lienhard School of Nursing
917.535.9282; mmedeirosmelo_tpm@pace.edu

 
 

STUDY LOCATION(S):
United States

 
 

 
WHY IS THIS RESEARCH STUDY BEING DONE?
The purpose of this research study is to explore two of the Advanced Practice Nursing 
roles (Family Nurse Practitioner and Certified Nurse Midwife) in order to inform the 
introduction of the Advanced Practice Nurse role in the Brazilian Health Care System, 
as a means to expand access to care to vulnerable populations and improving 
population health outcomes.
 
HOW MANY PEOPLE WILL TAKE PART IN THIS STUDY?  
This study will enroll a purposeful sample, totaling approximately 10 participants.  All 
study procedures will be completed at two public hospitals in New York City (Jacobi 
Hospital and Montefiore), and at Pace University.
 
 
 
WHAT PROCEDURES ARE INVOLVED WITH THIS STUDY AND HOW LONG WILL 
THEY TAKE?
You must meet the following requirements to be in the study: work or have been 
worked as a Family Nurse Practitioner or as a Certified Nurse Midwife for at least two 
years in United States.
 
Participation in the study will include 1 interview, as well as your review of an interview 
transcript and a review of the researchers analysis of themes found in your interview 
transcript, taking up to a total of about 4-6 hours over a period of 3-4 days.
 
The Interview
1. Your interview will take no more than one hour. The interview will be taped and 
transcribed.
 
Interview Transcription Review
2. You will be asked to review your interview transcription to confirm its accuracy. This 
may take up to two hours.
 
Review of Thematic Analysis
3. After you confirm the accuracy of the interview transcription, we will analyze it for 
themes. We will then ask you to do a ‘member-check’ of our analysis, which allows you 
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the opportunity to review our interpretation and to confirm that we have accurately 
understood your intended meaning. This may take another 1-2 hours of your time.  
 
 
WHAT ARE THE POSSIBLE DISCOMFORTS OR RISKS RELATED TO THE 
STUDY?
 
There are no known harms or discomforts associated with this study beyond those 
encountered in normal daily life. The data collection is through interview, exploring non-
intrusive, non-personal, professional experiences and insights.  
 
 
ARE THERE BENEFITS TO TAKING PART IN THE STUDY?
 
Participant Benefits
As an individual benefit you will have the opportunity to share your insights and 
experiences into these unique roles.
 
Benefits to Others or Society
The benefits to society are potentially significant. The results of the study will benefit 
the Brazilian health care system and potentially other mid- and low-resource countries 
looking to introduce the advanced practice nursing role as a means to expand access 
to care to vulnerable populations and improving population health outcomes.
 
 
 
WILL I BE PAID FOR TAKING PART IN THIS STUDY?
 
Compensation You will not be compensated for your participation in this research 
study.
 
 
Reimbursement You will not be reimbursed for any out of pocket expenses, such as 
parking or transportation fees.
 
 
WHAT HAPPENS IF I WANT TO STOP TAKING PART IN THIS STUDY?
You are free to withdraw from this study at any time. If you decide to withdraw from 
this study you should notify the research team immediately. The research team 
may also end your participation in this study if you do not follow instructions, miss 
scheduled visits, or if your safety and welfare are at risk.
 
If you elect to withdraw or are withdrawn from this research study, the researchers will 
discuss with you what they intend to do with your study data.  Researchers may 
choose to analyze the study data already collected or they may choose to exclude your 
data from the analysis of study data and destroy it, as per your request.
 
 
HOW WILL MY PERSONAL INFORMATION BE KEPT?
Subject Identifiable Data
 
Data will not use the names of participants.  The data being collected is not personal. 
 It relates to the Advanced Practice Nursing roles. No names will be used, but in 
publications and presentations, the role will identified. For example, Certified Nurse-
Midwife-A from a public hospital in New York City said, “…”
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Data Storage
Research data will be maintained in a secure location at Pace University. Only 
authorized individuals will have access to it.  Research data will be stored electronically 
on a password protected laptop computer in an encrypted file.The audio recordings will 
also be stored in a secure location and transcribed.  The recordings will be retained 
with the other research data.
 
Data Retention
 
The researchers intend to keep the research data until the research is published and/or 
presented.
 
 
WHO WILL HAVE ACCESS TO MY STUDY DATA?
 
The research team, authorized Pace personnel and regulatory entities such as the 
Office of Human Research Protections (OHRP), may have access to your study 
records to protect your safety and welfare.  
 
Any information derived from this research project that personally identifies you will not 
be voluntarily released or disclosed by these entities without your separate consent, 
except as specifically required by law.  Study records provided to authorized, non-Pace 
entities will not contain identifiable information about you; nor will any publications and/
or presentations without your separate consent.
 
While the research team will make every effort to keep your personal information 
confidential, it is possible that an unauthorized person might see it.  We cannot 
guarantee total privacy
 
 
ARE THERE OTHER ISSUES TO CONSIDER IN DECIDING WHETHER TO 
PARTICIPATE IN THIS STUDY?
 
No one on the study team has a disclosable financial interest related to this research 
project.
 
 
 
WHO CAN ANSWER MY QUESTIONS ABOUT THE STUDY?
 
If you have any comments, concerns, or questions regarding the conduct of this 
research, please contact the research team listed at the top of this form.
 
Please contact Office of Sponsored Research by phone, (212) 346-1273, by e-mail at 
paceirb@pace.edu or at One Pace Plaza, New York, NY 10038, if you are unable to 
reach the researchers listed at the top of the form and have general questions; have 
concerns or complaints about the research; have questions about your rights as a 
research subject; or have general comments or suggestions.
 
 

HOW DO I AGREE TO PARTICIPATE IN THIS STUDY?

mailto:paceirb@pace.edu
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You should not sign this consent form until all of your questions about this study have 
been answered by a member of the research team listed at the top of this form. You will 
be given a copy of this signed and dated consent form to keep. Participation in this 
study is voluntary. You may refuse to answer any question or discontinue your 
involvement at any time without penalty or loss of benefits to which you might 
otherwise be entitled.
 
_____Yes, I agree to allow the research team to audio record my interview.
_____No, I do not agree to allow the research team to audio record my interview.
 
 
Your signature below indicates you have read the information in this consent form and 
have had a chance to ask any questions you have about this study.  
 
I agree to participate in the study.
 
_____________________________________________________________________
Subject SignatureDate
 
___________________________________________________
Printed Name of Subject
 
 
_____________________________________________________________________
Researcher SignatureDate
 
___________________________________________________
Printed Name of Researcher 
5 of 5

ANEXO A – APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO INSTITUTIONAL 
REVIEW BOARD (IRB) 

�

INSTITUTIONAL REVIEW BOARD (IRB) 
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NOTIFICATION OF REVIEW 

To: 
From: 
Date: 
IRB Code #: Project Title: 

Study Review: Action: Expiration Date: 

Andrea  Sonenberg,  PhD,  WHNP,  CNM-BC  Pace  University  Institutional 
Review Board March 25, 2019  
19-49 

[1409585-1]  Family  Nurse  Practitioner  and  Certified  Nurse  Midwife: 
exploring these advanced roles to access the Brazilian Health Care System 
needs 

Expedited Review Approved  
March 24, 2020 

Thank you for your submission of New Project materials for this project. The 
above-referenced human- subjects research project was APPROVED by the 
Pace University Institutional Review Board (IRB) for the period of March 25, 
2019 through March 24, 2020. 

Approval  is  limited  to  the  activities  described  in  the  approved  Protocol 
Narrative.  Additional conditions for the general  conduct of human-subjects 
research are  detailed on the  Office of  Sponsored Research website  (http://
www.pace.edu/office-sponsored-research/research-protections-IRB-IACUC) 

Federal regulations require that all research be reviewed at least annually. It is 
the  Principal  Investigator's  responsibility  to  obtain  review  and  continued 
approval 30 days before the expiration date of the protocol. If there is a lapse 
in  approval,  you  may  not  continue  any  research  activity  (i.e.  enroll 
participants, engage in study procedures, or analyze identifiable data) until the 
IRB renewal is reviewed and approved. 

Please contact the IRB when you need to: 

• Renewyourproject(pleasesubmitacontinuingapprovalformatleast30days
priortoexpiration);  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• Submitafinalreportwhentheprojectiscompleted;  

• Reviseanyaspectoftheapprovedprotocol.Allchanges(e.g.,changeinproce
dure,personnel,  recruitment  materials,  etc.)  must  be  prospectively 
reviewed and approved by the IRB; or  

• Reportanyunanticipatedproblemsinvolvingrisktosubjectsoranyseriousad
verseevents. Please send all communication to paceirb@pace.edu; all 
forms and additional information can be found  
on the Pace IRB website.  
Thank you for your continuing cooperation, and best of luck with your 
research!  
Sincerely,  

- 1 - 
Generated on IRBNet 

Gerald P. Ardito, DPS Lucille R. Ferrara, EdD, FNP '94, RN Co-Chair of 
Institutional Review Board Co-Chair of Institutional Review Board 

Cc: Office of Sponsored Research OHRP IRB# 0003970 FWA00023526 

This letter has been electronically signed in accordance with all applicable regulations, and a copy is 
retained within Pace University Institutional Review Board's records. 

- 2 - 
Generated on IRBNet  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