I SIMPÓSIO ESTADUAL DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE “Escopo e Competências da Enfermagem
na Atenção Primária à Saúde”

Como o Mestrado Profissional em Enfermagem está sendo preparada
para atuar na Atenção Primária à Saúde?

Prof.Dra.Denise de Azambuja Zocche
Mestrado Profissional em Enfermagem
UNISINOS

PANORAMA DOS MESTRADOS PROFISSIONAIS EM
ENFERMAGEM NO BRASIL
• MPE estão em expansão - 14 deles foram aprovados no período de
2011 a 2016, representando um crescimento relativo de 156%
• Em dezembro de 2016, essa modalidade de formação stricto sensu
representava 30,3% dos programas e 20,5% dos cursos da Área de
Enfermagem; 3% do total de mestrados profissionais existentes no
país e 20,9% daqueles na área de Ciências da Saúde.

CAPES (2017)

PROPÓSITO DO MPE
• Difundir a produção de tecnologias geradas nos programas,
contribuindo para o melhor desempenho dos serviços, qualificando a
assistência e/ou o ensino.
• Melhorar o cuidado, a gestão, a educação e a própria pesquisa,
produzindo assim, inovação e valorização da experiência
profissional.
• Responder às necessidades de capacitação profissional avançada
buscando resposta a problemas específicos identificados, de forma a
contribuir com o fortalecimento do SUS.

• Do total de 1,8 milhão de profissionais que fazem parte da equipe de
Enfermagem, o Brasil,414 mil são enfermeiros; mais de um milhão de
trabalhadores exercem atividades nas esferas de gestão pública,
sendo que a Atenção Primária a Saúde cerca de 261 mil
trabalhadores de Enfermagem.

COFEN
ABEN
OPAS-OMS

POLÍTICA E PROJETOS
BOAS PRÁTICAS
ENFERMAGEM DE
PRÁTICA AVANÇADA
NA ATENÇÃO BÁSICA

ENFERMAGEM DE PRÁTICA AVANÇADA (EPA)
PROTOCOLOS
GUIAS
MANUAIS

• Induzir a criação de
mestrados profissionais
que tenham como foco
boas práticas ou EPA.

FORMAÇÃO DE
PROFISSIONAIS

MUDANÇAS NA
FORMAÇÃO

• Capacitar docentes dos
programas profissionais
stricto sensu e
preceptores de Programas
de Residência para
elaboração e avaliação de
boas práticas na
enfermagem.

• Elaborar projeto
político-pedagógico
para a formação de
enfermeiros em
boas práticas.

O QUE ESPERAMOS DOS MPE
DESAFIOS...
• Fomentar o desenvolvimento de centros de excelência em ensino e
pesquisa de Enfermagem de padrão internacional, para contribuir
efetivamente com o desenvolvimento de tecnologias e inovação para
o cuidado e gerenciamento de serviços de saúde;
• Estimular a transferência de conhecimento para a prática de
Enfermagem e Saúde, na perspectiva da PBE e da implantação de
boas práticas;
• Impulsionar o desenvolvimento e a formação stricto sensu
profissional em Enfermagem de Prática Avançada, especialmente na
Atenção Primária em Saúde;

OBRIGADA !

Contato: deniseaz@unisinos.br

