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INTRODUÇÃO
O Primary Nursing é utilizado como forma de organizar

o trabalho de enfermagem, garantindo a autonomia e

responsabilidade do enfermeiro. Este é um método

utilizado em estabelecimento de internação para

doentes hospitalizados. Entretanto, fala-se sobre a

continuidade de cuidados integralmente ao paciente,

princípio este, que faz parte da diretriz do Sistema

Único de Saúde, na Atenção Primária a Saúde. Para

que pudéssemos gerenciar melhor o cuidado na

prevenção e promoção da saúde, fez-se necessário

conhecer a aplicabilidade deste método na Atenção

Básica de Saúde.

OBJETIVO:
Descrever a aplicação do modelo assistencial

Primary Nursing na Atenção Primária à Saúde.

METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo. A

equipe é composta por 131 enfermeiros, destes 14 são

enfermeiros responsáveis técnicos e 1 enfermeiro

clínico. Foram excluídos os profissionais em

afastamentos. De junho de 2019 a dezembro de 2020

foram realizadas 47 oficinas na sala de reuniões da

sede administrativa, guiadas por: planejamento

flexível, sequência e organização dos encontros, tema

e análise da demanda. Todos os enfermeiros foram

convidados para participar das oficinas de

conscientização, apresentação e orientação, sendo

que as posteriores foram para o acompanhamento da

aplicação do modelo Primary Nursing.

RESULTADOS:
Participaram do estudo 95% dos profissionais de

enfermagem (n=125), sendo 20% (n=25) do sexo

masculino e 80% (n=100) sexo feminino. Após as

oficinas de conscientização e acompanhamento dos

programas, os quais, os enfermeiros conduzem na

atenção primária, verificou-se que o modelo Primary

Nursing é 100% aplicado nas linhas de cuidado,

gerenciados pelos enfermeiros das unidades:

hipertensão e diabetes, saúde da mulher e criança,

saúde do idoso, automonitoramento glicêmico em

insulinodependentes, oxigênio domiciliar,

acompanhamento de vacinação, vigilância em saúde,

entre outras. A aplicação do modelo assistencial

Primary Nursing é viável no contexto da atenção

primária e a atuação do enfermeiro enquanto

coordenador de cuidados, é mais evidenciada nas

linhas de cuidado de crônicos (hipertensão e diabetes)

e vigilância em saúde (sífilis, vacinação e tuberculose),

devido grande necessidade em liderar a equipe

multiprofissional, coordenar os processos de inclusão

dos pacientes, monitorar a evolução dos casos, avaliar

os resultados obtidos, envolvendo os usuários e seus

familiares dentro do processo de cuidado.
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