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 1. RESUMO 

 

A enfermagem cada vez mais tem se mostrado capaz de evoluir, deixando de ficar 

somente na assistência, no cuidar com trabalhos rotineiros e mecânicos, mas 

explorando área de pesquisas, com finalidade de melhoria na saúde e bem estar da 

população. Durante a Guerra da Criméia (1853- 1856) Florence Nightingale já 

relatava suas experiências e pesquisas realizadas, tinha caráter investigativo mas 

científico. Porém, apesar de não ser uma ação recente, as pesquisas nesta área da 

saúde ainda vêm sendo pouco exploradas. Os registros que se tem sobre as 

pesquisas realizadas são as produzidas para obtenção de um titulo seja ele da 

graduação, pós-graduação, mestrados e doutorados. Como se percebe, a 

enfermagem é uma profissão que tem muito a contribuir, mas a maior barreira é a 

falta de incentivo, e investimento em relação as pesquisas de enfermagem. Com 

métodos adequados e técnicas apropriadas, o estudante terá possibilidade, a partir 

da conscientização de um problema buscar resposta ou solução para o mesmo. Vale 

lembrar, que periodicamente são descobertos avanços na área da saúde, e que 

cada vez mais há profissionais da enfermagem envolvidos neles, todavia se for 

observado o número de profissionais, a taxa é muito inferior, principalmente se 

comparado a outras áreas  

 

Palavras chaves: enfermagem, pesquisa em enfermagem, alunos 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Há algum tempo a enfermagem tem mostrado que não se resume em uma profissão 

relacionada apenas ao cuidar e a trabalhos rotineiros e mecânicos, mas também a 

área de pesquisas em prol da melhoria na saúde e bem estar da população em 

geral. 

Porém apesar de não ser uma ação recente, as pesquisas nesta área da saúde 

ainda vêm sendo pouco exploradas. Os registros que se tem sobre as pesquisas 

realizadas são as produzidas para obtenção de um titulo seja ele da graduação, pós-

graduação, mestrados e doutorados. Ressalta-se também que a maior quantidade 
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dos estudos realizados e publicados é nos grandes centros e capitais, onde se 

concentram em sua maioria as faculdades estaduais e federais.   

 

3. OBJETIVOS 

  

3.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar a importância das pesquisas na área da enfermagem, por parte dos 

alunos de graduação em enfermagem da FEMA. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar o ponto de vista dos alunos de graduação em enfermagem da FEMA 

sobre a necessidade de pesquisas em enfermagem no âmbito científico. 

 Identificar os questionamentos dos alunos de graduação em enfermagem da 

FEMA relacionados às pesquisas científicas. 

 Saber qual é a motivação dos alunos de graduação em enfermagem da 

FEMA para realizar pesquisas. 

 Verificar o pensamento de contribuição das pesquisas de modo científico, na 

área da enfermagem. 

 Identificar a expectativa dos alunos da graduação em enfermagem da FEMA, 

quanto a contribuição de sua própria pesquisa no âmbito científico. 

 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho será realizado através de consulta de literatura e artigos acadêmicos. 

Com bases nessas referências bibliográficas serão elaborados questionários que 

darão ênfase a identificar a opinião dos alunos quanto a importância das pesquisas 

realizadas na área da enfermagem.  

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa, para avaliar 

a visão dos alunos do curso de enfermagem FEMA tem sobre pesquisas científicas, 

participaram da pesquisa alunos do curso de enfermagem do 5° ano. 

Os indivíduos da pesquisa deverão assinar um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

5. DESENVOVIMENTO 
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A Pesquisa científica é uma série de procedimentos sistemáticos, baseado em 

raciocínio lógico, tento como objetivo encontrar soluções para os problemas 

apresentados, por meio de métodos científicos (RODRIGUES,2007).  

O estudo baseia-se no processo científico da enfermagem brasileira, que contempla 

duas concepções, uma voltada a formação da comunidade científica de enfermagem 

no país, sendo cada qual inserido em um limitado tempo e espaço, apresenta 

semelhança quanto a sua formação e a produção científica, atribuindo um destino 

histórico e social comum.  

 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A pesquisa foi encaminhada para a Plataforma Brasil submetido no dia 20/04/2015 

com aprovação CCAA: 44161015.0.0000.5512. Foi aplicado o questionário para os 

alunos do 5° de enfermagem no mês de junho de 2014, onde os dados estão sendo 

tabulados. 
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