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Resumo 

Estudo exploratório e descritivo de revisão de literatura que tem como objetivo 

identificar e descrever os principais fatores de dificuldade de aprendizagem dos 

alunos de graduação em enfermagem. Utiliza como método a revisão narrativa de 

textos completos encontrados em bases de dados indexadas (BVS, SciELO, 

LILACS, MEDLINE e DeCS), adotando critérios de inclusão e exclusão previamente 

detalhados e realizando análise dos resultados de acordo com leitura objetiva, 

crítica e analítica. Os resultados parciais apontam que foram obtidos 46 artigos na 

íntegra em 3 idiomas sendo eles português, inglês e espanhol, referem que grande 

parte dos alunos de graduação já atuam na área, podendo levar à sobrecarga 

cognitiva e física, parte deles, também sofrem com a dificuldade no aprendizado, 

por estresse, insegurança, diferença entre a teoria aprendida em sala de aula e a 

prática exercida em algumas instituições, a auto cobrança excessiva, que pode 

desencadear uma série de problemas de ordem física, mental e emocional.  

Introdução  

A graduação em enfermagem além da técnica, tem por objetivo a formação do ser 

humano, ético, empático, ser um agente transformador. Caso o aluno não esteja 

saudável físico, mental e emocionalmente terá seu desempenho, autoestima e 

segurança profundamente afetados. Como consequência terá um aumento 

significativo de sua insegurança. Por sua vez, professores inseguros, redundantes 

ou que não conseguem transmitir seu conhecimento e conteúdo de forma clara, 

contribuem também para esses fatores. ² 

Tendo em vista que a maioria dos alunos trabalham e já atuam na área da saúde, 

a sobrecarga de trabalho é responsável por um alto nível de estresse em 

graduandos do curso de enfermagem, podendo levar os alunos a reações físicas, 

mentais, emocionais, e outras doenças, além da Síndrome Geral de Adaptações e 

Síndrome de Burnout³. Portanto, uma série de fatores que influenciam 

negativamente o aprendizado e levam os alunos a enfrentarem problemas ainda 

mais complexos nas esferas física, mental e emocional. ³ 

Objetivo: Identificar e descrever os principais fatores de dificuldade de 

aprendizagem dos alunos de graduação em enfermagem. 



Método 

O estudo corresponde a uma pesquisa narrativa, exploratória e descritiva, de 

natureza qualitativa realizada através de pesquisa bibliográfica. Serão utilizadas 

como base de dados as plataformas BVS, SciELO, LILACS e MEDLINE, além 

DeCS para servir como uma linguagem única. Os descritores utilizados são: 

graduação em enfermagem, dificuldade de aprendizado, educação em 

enfermagem e dificuldades do graduando em enfermagem e como palavras-chave: 

estressores, dificuldades na graduação, enfermagem e graduação. A coleta de 

dados foi realizada, voltada para publicações a partir do ano de 2012. Foram 

utilizados 3 idiomas (português, inglês e espanhol). O estudo utilizou somente de 

textos disponíveis no formato completo. A análise do material está sendo realizado 

através de leitura objetiva e análise crítica por similaridade dos dados e resultados 

entre os estudos. 

Os dados serão apresentados em formato de quadros com percentuais e 

relacionados aos resultados de conteúdos da leitura crítica. 

Desenvolvimento 

A busca em bases de dados aconteceu no período de junho a agosto de 2018 

utilizando os critérios de inclusão e exclusão e verificando o esgotamento e 

repetição de artigos. 

No momento os artigos passam por análise de conteúdo através de fichamento, 

leitura crítica e tradução dos textos para o idioma dos autores. 

Resultados preliminares 

Quadro1. Resultados da busca em bases de dados  

Base de 

dados 

Artigos 

encontrados* 

Artigos 

excluídos** 

Total 

Scielo 41.486 41.467 19 

Medline 6.159 6.156 3 

Lilacs 22.379 22.355 24 

Total 70.024 69.978 46 

 



Para a exclusão de artigos foram considerados: Título, Conteúdo irrelevante ao 

tema, Artigos publicados a mais de cinco anos e Artigos com texto incompleto. 

Devido a quantidade significante de estudos publicados envolvendo a Síndrome de 

Burnout, a mesma foi inclusa nas pesquisas, muitos dos estudos apontam que, 

grande parte dos alunos que já atuam na área, portanto, a sobrecarga os torna 

susceptíveis à referida síndrome. Também são citadas a dificuldade no 

aprendizado, por estresse, insegurança, diferença entre a teoria aprendida em sala 

de aula e a prática exercida em algumas instituições, a auto cobrança excessiva, 

desencadeando assim uma série de problemas de ordem física, mental e 

emocional. 
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