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UMA ABORDAGEM ONTOEPISTEMOLÓGICA DA 

ENFERMAGEM AVANÇADA

Sem uma clara distinção do 
nosso espaço metateórico, 

corremos o risco de  
cegamente os valores da 

prática de outras 
disciplinas, que podem não 
refletir necessariamente as 
da enfermagem.(Cynthia 
Arslanian-Engoren, 2005)

A questão epistemológica, 
procura uma resposta de 
como os fenômenos são 
conhecidos (i.e.. Como 

podemos compreender isto?)

A questão ontológica, 
procura resposta para a 

natureza dos fenômenos(i.e
o que é isto?)

A consistência concetual e filosófica é obtida quando os cientistas trabalham numa visão

ontológica de mundo. Se os cientistas de enfermagem e APNs for concretizada a partir desta

perspetiva, incorporando o conhecimento empírico com diversas formas de saber, facilitará

uma abordagem mais rica e holística no cuidado às pessoas. (Cynthia Arslanian-Engoren, 2005)
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Adotando uma perspetiva paradigmática que unifique os valores da disciplina de enfermagem a 

profissão, a prática clínica direta, desenvolver-se-ão, melhorar compreensão pela sociedade.

Ignorando a complexidade dos fenómenos a enfermagem tornar-se-á uma ciência de 

enfermagem incompleta (Whall & Hicks, 2002) não servindo os seus membros nem a sociedade

A produção de conhecimento de enfermagem faz-se através dos avanços da investigação científica. 

A ciência de enfermagem desenvolver-se-à a partir da prática relacionada às APNs.

O conceito de prática avançada é central para o desenvolvimento de uma enfermagem avançada e tem

assumido muitas formas diferentes, dependendo da sua utilização no contexto. Para muitos, tornou-se

sinónimo de trabalho do APN ou perito; outros consideram-no como um processo de desenvolvimento

profissional contínuo e a aquisição de competências. Além disso, torna-se intimamente ligada com o

desenvolvimento da prática.(Christensen, Martin, 2011)

O problema com a epistemologia ao definir prática avançada, relaciona-se com a focalização

forte numa base de pesquisa científica ou de profundo enraizamento na prática (Rolfe 1998),

idealmente, deve abranger ambas as perspetivas. (Christensen, Martin, 2011)



UMA ABORDAGEM ONTOEPISTEMOLÓGICA DA 

ENFERMAGEM AVANÇADA

Advanced

practice

Advancement

Expansion

Specialisation

General nursing practice

Advancing

Nursing practice through 

Knowing-How-What-Why



UMA ABORDAGEM ONTOEPISTEMOLÓGICA DA 

ENFERMAGEM AVANÇADA

(Risjord, Mark, 2009)

Muitos métodos de análise de 
conceito pressupõem que o 
significado de um conceito 
depende do contexto. Este 

"contextualismo" tem 
consequências epistemológicas e 

ontológicas.

Ontologicamente, os conceitos mudam de 
significado como a mudança de contexto 
teórico. Isto significa que os conceitos só 

podem ser desenvolvidos como parte das 
teorias de maior dimensão. O 

desenvolvimento de uma teoria requer um 
compromisso com o realismo moderado e 

assim o desenvolvimento do conceito, 
também pressupõe realismo moderado.

Epistemologicamente, justifica
uma proposta de atributos
definidos, que consigam

explicar o padrão contextual.

Enfermagem

Avançada

Existem duas formas de análise de conceito: teórica e coloquial. Cada uma tem a sua

própria finalidade e evidências. As duas formas podem ser utilizados em conjunto e alguns

desenvolvimentos teóricos exigirão ambas. A análise de conceitos deve basear-se na

literatura científica ou em uso coloquial. Análise de conceito não é anterior ao

desenvolvimento da teoria, mas deve ser parte do desenvolvimento desta.



• Desenvolvimento de 
competências dirigido ao 
domínio biomédico do exercício

• Desenvolvimento disciplinar e de 
uma linguagem comum: 
desnecessários

PRÁTICA 
AVANÇADA

• Desenvolvimento de 
competências dirigido ao 
domínio específico do exercício, 
centrado nas transições

• Desenvolvimento disciplinar e de 
uma linguagem comum: 
indispensáveis

ENFERMAGEM 
AVANÇADA
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ENFERMAGEM AVANÇADA

(Paiva, 2007)
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CALLAGHAN L (2008) Journal of Clinical Nursing 17, 205–213

Há um corpo de evidências indicando que a prática de enfermagem avançada

melhora os resultados nas pessoas. Em consequência, a APN tem um importante

papel a desempenhar na prestação de uma contribuição benéfica e preenchendo

uma lacuna nos serviços de saúde.

A enfermagem continua a ser um fenómeno dinâmico e em constante mudança, em que a APN

como líder especialista, e colaboradora, se constitui como promotora das transições no

paradigma emergente. Obviar esta lógica, pode permitir que a medicina ou a outras partes

interessadas possam moldar o futuro da enfermagem ou mesmo absorvê-lo.
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«Cada disciplina existe em 
parte, para providenciar 
conhecimento que será 

utilizado e isto tem associado 
um objectivo de aplicação na 

prática». 

(Amendoeira, 
2006, p. 20) 
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A PROFISSÃO 

DE 

ENFERMAGEM 

NA 

ATUALIDADE:

PROCESSOS E 

PERCURSOS 

ENFERMAGEM DISCIPLINA E PROFISSÃO –

TRANSIÇÕES

Some authors have termed advancing practice as being the domain of the

Advanced practitioner in progressing nursing care, but to achieve this, they

must first attain advanced level status,

(Rolfe & Fulbrook 1998, Furlong & Smith 2005), IN: Christensen, Martin, 2011

A identidade sócioprofissional das enfermeiras pode vir a fortalecer-se a

partir de um processo de cuidados alicerçado no movimento que se tem

vindo a fortalecer pela transformação do conhecimento em enfermagem

instituído como saber operacionalizado por competências que permitam

transferir o conhecimento científico para o conhecimento de todos os

dias. (Amendoeira, p.321, 2006)

The nature of advancing practice lies in the integration of knowing-how-

why-what (the process) and knowing-that (the outcome or action) ...the 

advanced practitioner is the practical exemplar of this transition (Rolfe & 

Fulbrook 1998). IN: Christensen, Martin, 2011
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PROCESSO

DE 

CUIDADOS

PODER

JOGO INCERTEZA

O PROCESSO DE CUIDADOS NA PRÁTICA CLÍNICA

Amendoeira, 2000



DA PRÁTICA À TEORIA – ENFERMAGEM AVANÇADA 

E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

C
O

M
P
ET

ÊN
C

IA
S

CONHECIMENTO

SABERES 

CONTEXTO

PROFISSIONAL

Amendoeira, 2006

Conceito polissémico 

mais claro na língua 

inglesa, com a distinção 

entre competency –

competencies, uma 

perspetiva mais 

orientada para um 

campo especifico, 

relacionado com as 

pessoas e as suas 

dimensões de 

comportamento; e 

competence num âmbito 

mais lato, mobiliza e 

articula saberes e está 

relacionado com o 

trabalho, com a área 

de trabalho em que a 

pessoa é competente 

(Ceitil, 2007)

A competência 

traduz-se como 

capacidade ou 

habilidade. É um 

conjunto de 

comportamentos, 

relacionados mas 

diferenciados, 

organizados em torno 

de um constructo 

subjacente, ao qual 

designamos por 

“intento”. Boyatzis

(2005)
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Figura 1 – O uso dos saberes pelos enfermeiros no processo de cuidados (Amendoeira, 2003; 2006)
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