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RESUMO
No âmbito da enfermagem é notório o crescente interesse na busca por evidências científicas que auxiliem na resolução
de problemas complexos da prática assistencial. Devido à ampliação gradativa dos programas de pós-graduação em
enfermagem que vem proporcionando o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, motores da transformação
econômica e social. O objetivo desse estudo é refletir sobre a caracterização dos artigos publicados em periódicos online
da área da Enfermagem, em relação ao contexto pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico na área da educação
na enfermagem. Trata-se de uma revisão integrativa,  das produções científicas publicados na Biblioteca Virtual  em
Saúde (BVS), nos últimos cinco anos, entre 2013 a 2017, que tenha em seu no título, resumo e/ou descritores o contexto
pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico na área da educação em enfermagem.  Utilizaram-se as seguintes
palavras-chaves “Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico”, “Enfermagem” e “Educação”. A busca efetuada
nas bases de dados originou um total de 18 artigos que, ao serem submetidos aos critérios de inclusão e de exclusão,
tornaram-se apenas 05. Durante o período analisado, foram encontrados publicações para o ano de 2013, 2014 e 2015.
Existem poucos estudos que analisam os aspectos relacionados a pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico na
área da educação em enfermagem, assim, destacou-se que a expansão da pós-graduação, influenciou diretamente no
aumento da produção científica.  Contudo, as publicações científicas são fundamentais para o  desenvolvimento das
práticas profissionais, proporcionando a melhoria do cuidado e ensino em saúde e Enfermagem.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Enfermagem; Enfermagem; Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico;
Produção Científica.

1 INTRODUÇÃO

No âmbito da enfermagem é notório o crescente interesse na busca por evidências científicas
que auxiliem na resolução de problemas complexos da prática assistencial. No Brasil, a enfermagem
enquanto  área de conhecimento vem se consolidando ao longo dos últimos 25 anos,  devido à
ampliação gradativa dos programas de pós-graduação em enfermagem que vem proporcionando o
desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, motores da transformação econômica e social
(PADILHA et al., 2013; SCOCHI et al., 2014).

Na enfermagem brasileira, a pós-graduação stricto sensu teve início em 1972 e desde então
observa-se  um  crescimento  significativo  no  últimos  anos,  acompanhando  as  demais  áreas,
traduzindo tanto no aumento do número de cursos e programas,  como no número de recursos
humanos capacitados, gerando novos conhecimentos que são difundidos por meio da publicação de
artigos em periódicos nacionais e internacionais (PADILHA et al., 2013; SCOCHI et al., 2014).

Diante disso, surge a necessidade eminente de pesquisas na área da enfermagem e também
a avaliação das produções científicas,  o que possibilita o aperfeiçoamento constante não só do
conhecimento, como também do próprio ensino. Dessa forma, o conhecimento acerca da produção
e divulgação científica numa determinada área pode ser importante para avaliar  a qualidade da
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educação, aferir o crescimento e a utilização do conhecimento, fomentar a distribuição de recursos e
incentivar o apoio à pesquisa (SILVA; FIGUEIREDO; MENDES, 2014; CHENA et al., 2015).

Portanto, o conhecimento de qualidade produzido pela pesquisa em saúde, pode ser visto
como  um  bem  público  global,  pois  contribui  para  o  aprimoramento  das  atividades  educativas,
assistenciais  e  políticas,  refletindo  na  melhoria  da  saúde  individual  e  de  toda  a  comunidade
(PADILHA et al., 2013). Assim sendo, esse estudo teve como objetivo refletir sobre a caracterização
dos  artigos  publicados  em periódicos  online  da  área  da  Enfermagem,  em relação  ao  contexto
pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico na área da educação na enfermagem.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa, das produções científicas publicados na Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS), nos últimos cinco anos, entre 2013 a 2017, que tenha em seu no título, resumo
e/ou descritores o contexto pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico na área da educação
em enfermagem.

Foram  estabelecidos  os  seguintes  critério  de  inclusão:  artigos  publicados  no  período  de
janeiro  de  2013  a  junho  de  2017,  abordando  a  pesquisa  científica  na  área  da  enfermagem,
disponíveis na integra em periódicos nacionais e/ou internacionais, indexados nas bases de dados
eletrônicas, publicados nos idiomas inglês e/ou português. O critério de exclusão que se estabeleceu
foi:  publicações  que  se  repetiam  nas  diferentes  bases  de  dados  e  não  atendiam  a  temática
estabelecida. 

Para a busca dos artigos científicos foi  realizada em junho e julho de 2017 por  meio do
acesso eletrônico a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizaram-se as seguintes palavras-chaves
“Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico”, “Enfermagem” e “Educação” com o uso do
Operador Booleano (OB) “AND”.

Dessa busca foram encontrados 08 artigos nas bases de dados, sendo 04 artigos na LILACS,
02  artigos  na  BDENF,  01  artigo  na  HISA  (História  da  saúde) e  01  na  Index  Psicologia.
Posteriormente exclui-se 03 artigos que se repetiam,  pois  foram coletados em bases de dados
distintas.  Mediante a leitura criteriosa do título e resumo on-line, aplicando os critérios de inclusão a
amostra final foi composta por 0 artigos científicos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  busca  efetuada  nas  bases  de  dados  originou  um  total  de  18  artigos  que,  ao  serem
submetidos aos critérios de inclusão e de exclusão, tornaram-se apenas 05. Dentre os 05 artigos
selecionados  para  compor  esta  revisão  integrativa  as  bases  de  dados  que  revelaram o  maior
número de registros científicos foi  a LILACS com 4 artigos representando 80% das publicações.
Durante o período analisado, foram encontrados publicações para o ano de 2013, 2014 e 2015.
Encontrou-se que no ano de 2013 foi registrado o maior número de artigos sobre a temática com 3
(60%)  publicações  e  nos  demais  anos  apenas  uma  publicação,  respectivamente.  O  Brasil  se
destacou como país de afiliação contabilizando 4 artigos.

Dos artigos  analisados,  todos adotaram como método o modelo analítico  descritivo.  Três
pesquisas abordaram a produção do conhecimento relacionados aos cursos de pós-graduação em
enfermagem,  destacando  a  importância  da  pesquisas  científicas  nesse  âmbito,  os  desafios
enfrentados e também os resultados das produções tecnológicas. Um artigo realizou uma revisão
das produções científicas publicadas na revista Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento e
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o outro estudo exploratório  descritivo documental, analisou a produção científica  dos grupos de
pesquisa em história da enfermagem no Brasil de 1999 a 2009 (SILVINO, 2013; SILVINO; SANTOS,
2013; MUNARI et al., 2014; CHENA et al., 2015).  

Existem  poucos  estudos  que  analisam  os  aspectos  relacionados  a  pesquisa  científica  e
desenvolvimento tecnológico na área da educação em enfermagem. Desse modo, destacou-se que
a expansão da pós-graduação, influenciou diretamente no aumento da produção científica. Para que
o profissional possa confiar nas evidências científicas é necessário que as produções obedeçam a
critérios  bem definidos,  com objetivo,  critérios  de  inclusão  e  exclusão  e  acima de tudo análise
criteriosa, com apresentação explícita dos resultados (PADILHA et al., 2013; SILVA; FIGUEIREDO;
MENDES, 2014).

Porém, permanece o desafio de alavancar a internacionalização da produção científica da
Enfermagem brasileira,  bem como  ampliar  seu  impacto,  com a  transferência  de  conhecimento,
tecnologia e inovação para a prática profissional,  visando a consolidação do Sistema Único de
Saúde, com melhoria do cuidado e ensino em saúde e Enfermagem. No entanto, se faz necessário a
constante avaliação para obter maior quantidade de publicações com qualidade (MUNARI et al.,
2014; SILVINO, 2013).

4 CONCLUSÃO

A presente análise não pretendeu esgotar a discussão acerca do tema, mas poderá suscitar a
necessidade de se focalizar melhor tais itens, quando o que se pretende é avaliação da qualidade da
educação superior em Enfermagem e de suas demandas por melhorias.

Contudo, a enfermagem vem se consolidando ao longo dos últimos anos enquanto área de
conhecimento, ainda existem desafios a serem enfrentados como a internacionalização dos estudos
brasileiros.  As  publicações  científicas  são  fundamentais  para  o  desenvolvimento  das  práticas
profissionais,  proporcionando a melhoria  do  cuidado e  ensino  em saúde e Enfermagem. Nesse
sentido,  os  programas  de  pós-graduação  são  elementos  fundamentais  no  que  concerne  as
produções científicas e no desenvolvimento tecnológico na área da educação na enfermagem.
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