
SEU PARCEIRO EM

S A Ú D E
ENFERMEIROS COM 

PRÁTICA AVANÇADA (EPA/
NP/APN)

Associação Americana de Enfermeiros Praticantes® (AANP) 
é a maior organização profissional de afiliados para os 

EPAs/NPs/APNs de todas as especialidades. A missão da 
AANP é capacitar todos os profissionais de enfermagem 

para promover cuidados de saúde de qualidade através da 
prática, educação, defesa, pesquisa e liderança. Como a voz 

dos Enfermeiros com práticas avançadas, a AANP representa 
os interesses dos EPAs/NPs/APNs como prestadores de 

serviços de saúde de alta qualidade, com boa relação custo-
benefício, abrangentes e centrados no paciente.

Para localizar um EPA/NP/APN em sua 
área (específico para os EUA),

visite NPfinder.com

Siga a AANP nas redes sociais

aanp.org

Sede Nacional
P.O. Box 12846

Austin, TX  78711
(512) 442-4262
admin@aanp.org

Gabinete de Assuntos Governamentais
1400 Crystal Drive

Suite 540
Arlington, VA 22202

(703) 740-2529
governmentaffairs@aanp.org

mais e mais pessoas estão escolhendo

enfermeiros com prática
avançada (ou epa/np/apn)

como prestadores de cuidados de saúde de sua escolha 
- e por bons motivos. Ao fornecer atendimento de alta
qualidade, educação e aconselhamento em saúde, os
EPAs/NPs/APNs podem reduzir o custo dos cuidados
de saúde para os pacientes. De fato, pacientes com
EPAs/NPs/APNs encarregados de boa parte dos seus
cuidados apresentam menos casos de visitas às urgências,
internamentos hospitalares mais curtos e frequentemente
têm custos mais baixos com medicamentos. Isso ocorre
porque os EPAs/NPs/APNs se tornam não apenas seu
médico, mas seu parceiro em saúde.

Os EPAs/NPs/APNs se diferenciaram de outros 
prestadores de cuidados de saúde, concentrando-se 
de forma integral na pessoa durante o tratamento de 
condições de saúde específicas, bem como educando 
seus pacientes sobre os efeitos que essas condições terão 
sobre eles, seus entes queridos e suas comunidades. 
Os EPAs/NPs/APNs fornecem uma combinação única 
de cuidados médicos e de enfermagem, ajudando os 
pacientes a tomar melhores decisões sobre estilo de vida 
e cuidados de saúde.
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/WeChooseNPs

@AANP_News
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Este documento foi inicialmente escrito pela e para a 
AANP com a perspectiva e enquadramento legal dos EUA 
e outros que começaram com esta prática há mais de 60 
anos. O escopo da prática/especialidade dos EPAs/NPs/
APNs varia de acordo com o país e a cultura onde esta 
prática seja implantada.
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UM ENFERMEIRO COM PRÁTICA 
AVANÇADA (EPA/NP/APN) É  

Seu Parceiro em Saúde
fornecendo serviços de saúde primários, agudos e 
especializados de alta qualidade. Os profissionais de 
enfermagem (EPAs/NPs/APNs) concluem um programa 
educacional de pós-graduação e treinamento clínico 
avançado em sua área de especialidade.

Os EPAs/NPs/APNs diagnosticam e gerenciam 
doenças agudas e crônicas enquanto se concentram na 
promoção da saúde, prevenção de doenças, educação e 
aconselhamento em saúde - orientando os pacientes a 
fazer escolhas mais inteligentes sobre saúde e estilo de 
vida.

Fatos rápidos sobre EPA/NP/APN
• Os EPAs/NPs/APNs são enfermeiros registrados 

de práticas avançadas (APRNs).

• Os EPAs/NPs/APNs são certificados 
nacionalmente como prestadores de serviços de 
saúde e praticam sob as regras e regulamentos do 
estado em que estão licenciados.

• Os EPAs/NPs/APNs,reconhecidos como médicos 
especialistas em saúde, prestam serviços de saúde 
em todos os 50 estados dos EUA, Washington, D.C. 
e em muitos outros países ao redor do mundo.

• Cuidados Agudos
• Adulto
• Gerontologia de 

Adultos
• Dermatologia
• Gerenciamento 

de Diabetes - 
Avançado

• Emergência
• Família
• Gerontologia

• Cuidados 
Paliativos

• Neonatal
• Oncologia
• Ortopedia
• Pediatria
• Saúde Psiquiátrica-

Mental
• Saúde Escolar
• Saúde da Mulher

os epas/nps/apns são excelentes 
prestadores de cuidados e são 
certificados nas seguintes áreas:

Os EPAs/NPs/APNs fornecem assistência médica 
personalizada e de alta qualidade, econômica e 
em áreas rurais e urbanas, em locais como clínicas, 
hospitais, unidades de atendimento de urgência e 
emergência, consultório particular ou consultório 
médico, casas de repouso, clínicas de varejo, escolas, 
faculdades e departamentos de saúde pública, para 
citar apenas alguns. Os EPAs/NPs/APNs podem:

• Diagnosticar e tratar condições agudas e crônicas, 
como diabetes, pressão alta, infecções e lesões.

• Solicitar, executar e interpretar testes de 
diagnóstico, como análises de laboratório e 
estudos de imagem.

• Prescrever medicamentos e outros tratamentos.

• Gerenciar e coordenar o atendimento de um 
paciente.

• 

O que os EPAs/NPs/APNs fazem

• Vício

• Cardiologia

• Endocrinologia

• Gastroenterologia

• Nefrologia

• Neurologia

• Saúde Ocupacional

• Oncologia/
Hematologia

• Controle da dor

• Cuidados Paliativos

• Pneumologia

os epas/nps/apns também atuam 
em outras áreas clínicas 
especializadas, como:
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