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Objetivo: a proposta deste estudo de revisão narrativa da literatura foi conhecer a 
produção científica disponível acerca da importância do papel do enfermeiro e de suas 
ações quanto à oxigenoterapia.

Método: trata-se de uma pesquisa de revisão narrativa da literatura, por meio de busca nas 
bases de dados virtuais e artigos de fontes sistematizadas que contemplavam o tema do 
estudo, utilizando os descritores: oxigenoterapia, enfermagem, conhecimento, sendo 
selecionado um total de 31 artigos, publicados entre os anos de 2004 a 2015, além da busca 
em livros que contemplavam a temática disponível na biblioteca Maria da Penha Lenci
Campos da Faculdade de Ciências de Biomédicas de Cacoal/FACIMED.

Resultados: os resultados foram sistematizados e analisados de modo a contribuir para o 
fortalecimento e conhecimento do enfermeiro a respeito dos cuidados com a 
oxigenoterapia e sua aplicabilidade.

Conclusão: evidenciou-se a necessidade de realização de novas pesquisas que abordem o 
papel do enfermeiro e os cuidados de enfermagem a respeito dos métodos não invasivos 
de oxigênio.
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Objetivo: mapear o perfil das publicações acadêmicas de pesquisadores da área de 
enfermagem na temática comunicação e saúde. 

Trata-se de um estudo bibliométrico dos artigos científicos publicados pelos 
investigadores líderes dos grupos de pesquisa, cadastrados no diretório do CNPq, na 
temática comunicação e saúde, da área de enfermagem, no período entre 2009 e 2013, 
utilizando a palavra-chave exata “Comunicação e saúde” na área de enfermagem.

Constatou-se que dos 1.185 artigos identificados nos cinco anos pesquisados, apenas 196 
(16,5%) estavam relacionados à área de comunicação e saúde; as palavras comunicação, 
comunicar e comunicando estavam presentes em 8,2% dos títulos e em 11,7% dos 
descritores. 

Observou-se que 83,2% dos estudos foram publicados em periódicos científicos e os 
anais de eventos científicos contribuíram com a difusão de 16,8% estudos. A 
comunicação profissional-paciente e a comunicação interpessoal em outras esferas foram 
as abordagens temáticas principais, contando com 75% das publicações em comunicação 
e saúde na enfermagem. Formar pessoas passa pelo transmitir experiências, vivências, 
além de conhecimentos técnicos. Tal processo de ensino faz parte da atuação do(a) 
enfermeiro(a), e por este motivo acredita-se que as abordagens formação do profissional 
em saúde (12,7%) e a comunicação para educação em saúde (9,2%) estão presentes nas 
publicações analisadas.
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OBJETIVO: analisar a produção científica da Enfermagem brasileira, realizada 
nos cursos de mestrados e doutorados, sobre os cuidados paliativos.

MÉTODO: trata-se de estudo bibliométrico realizado a partir dos bancos de 
teses e dissertações dos programas de Pós-graduação em Enfermagem no Brasil.

RESULTADOS: foram identificadas 148 publicações, das quais após análise foi 
possível selecionar 119 estudos publicados entre os anos de 2000 e 2016, sendo 
22 (18,00%) teses e 97 (82,00%) dissertações. A abordagem qualitativa foi a 
mais representativa, com 86 (72,27%) estudos. Identificada a predominância de 
estudos nas regiões Sudeste e Nordeste.

CONCLUSÃO: o número de teses e dissertações tem aumentando no decorrer 
dos anos. Ainda existe a necessidade de vislumbrar outras possibilidades para 
utilização de abordagens e métodos de pesquisa mais robustos e com maior 
grau de inovação nas investigações realizadas no contexto da Pós-graduação 
stricto senso no Brasil.



Bibliometria

 Pesquisa de abordagem quantitativa e estatística de medição dos 
índices de produção e disseminação do conhecimento científico;

 Surge no início do século XX – pela necessidade do estudo e da 
avaliação das atividades de produção e comunicação científica.

• Traça tendências de um determinado campo de estudos e 
permite identificação e descrição de uma série de padrões na 
produção do conhecimento científico, especificamente a 
frequência de: autores; tipo de revistas; ano; idioma; tipo de 
pesquisa; etc. 
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Trata-se de revisão integrativa da literatura, que buscou evidenciar e discutir as 
principais características do conceito de liderança e do enfermeiro líder, bem 
como suas contribuições para a prática em enfermagem e saúde, a partir de 
publicações científicas de enfermagem indexadas na base de dados Medical 
Literature and Retrivial System on Line (MEDLINE), entre 1998 e 2008. 

Seguindo os critérios de inclusão, totalizaram-se 36 estudos selecionados para 
análise, dos quais 89% (33 artigos) foram publicados em periódicos estrangeiros e 
11% (3) publicados em periódicos nacionais. 

Em síntese, os perfis de enfermeiros líderes encontrados foram o autoritário e o 
autêntico, sendo a liderança evidenciada como ferramenta organizacional que 
articula comunicação, relações interpessoais, planejamento, o compromisso com 
o êxito e a resolutividade de conflitos. 

A educação apresenta-se como fundamental para a formação de líderes, 
relacionando diretamente a valorização da titulação acadêmica ao 
aperfeiçoamento dessa competência.



REVISÃO INTEGRATIVA

6 PASSOS SEGUNDO GANONG



REVISÃO INTEGRATIVA

AS FONTES SEGUNDO GALVÃO, SAWADA E MENDES (2003) 

Esse método permite a inclusão simultânea de pesquisa quase-
experimental e experimental, combinando dados de literatura teórica e 

empírica, proporcionando compreensão mais completa do tema de 
interesse. A variedade na composição da amostra da revisão integrativa 

em conjunção com a multiplicidade de finalidades desse método 
proporciona como resultado um quadro completo de conceitos 

complexos, de teorias ou problemas relativos ao cuidado na saúde, 
relevantes para a enfermagem

AS FONTES SEGUNDO PAULA, PADOIM E GALVÃO (2016) 

[...] são necessários recursos, conhecimentos e habilidades para planejar 
a condução desse método, conduzir a busca dos estudos primários, 

analisar os resultados e divulgar as evidências encontradas.  
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Objetivo: avaliar as evidências científicas sobre a manutenção do 
aleitamento materno para evitar o desmame precoce.

Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática de literatura de caráter 
exploratório, com abordagem qualitativa, realizou-se a busca de estudos 
em periódicos nacionais em base de dados: SCIELO, LILACS, BIREME, 
publicados entre os anos de 2012 ao primeiro semestre de 2017, com 
amostra final constituída por 24 artigos científicos completos.

Resultados: Os achados apontam que a melhor pratica é quando há a 
intercessão entre aspectos do processo do aleitamento materno, causas e 
consequências dos fatores relacionados à assistência da enfermagem 
diante das estratégias do desmame precoce.

Conclusão: A reflexão e compreensão dos aspectos de interfaces sobre 
assistência de enfermagem na manutenção do aleitamento materno, 
estimulando e evidenciando a importância do profissional enfermeiro e 
estratégias, propostos e arquitetados como objetivos foram alcançados, e 
seus resultados, através desta investigação apresentam relevância social, 
profissional e acadêmica.
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Objetivo: identificar as ações da equipe enfermagem na avaliação e manejo da dor 
no recém-nascido. 

Método: Trata-se de uma Scoping review ou Revisão de Escopo, realizada em agosto 
de 2016, mediante busca nas bases de dados Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde e Base de Dados da Enfermagem. Foram selecionados oito 
artigos que atenderam aos critérios de inclusão. 

Resultados: Identificaram-se estudos transversais, exploratórios qualitativos e 
quantitativos. Os resultados evidenciaram duas categorias, sendo elas: “Percepção 
dos profissionais de enfermagem frente ao reconhecimento e avaliação dos sinais 
de dor do recém-nascido” e “Medidas não farmacológicas utilizadas no manejo da 
dor neonatal”. 

Conclusão: Conclui-se que ainda há uma grande distância entre o conhecimento 
teórico, o uso de escalas e a conduta prática dos profissionais em relação à 
avaliação e manejo da dor neonatal.



❑Em 1992 a expressão “baseado em evidências” foi 
pela 1ª vez referida em um documento

❑Há múltiplas definições, mas há um consenso de 
que se refere ao uso de INFORMAÇÕES VÁLIDAS E 

RELEVANTES para a tomada de decisão

❑As Revisões Sistemáticas emergiram desse 
movimento com vistas a mapear-avaliar as melhores 
evidências, que poderão guiar a decisão de cuidado 
do Enfermeiro.

❑Para a formulação da QUESTÃO DE PESQUISA, 
adotam-se as seguintes técnicas: PICO, PICOT E PICo



PICO 
(PARA REVISÕES COM FONTES QT - METANÁLISE)

População
Intervenção
Comparador
Outcome (Resultado)

Lavagens anti-sépticas (I) são mais eficazes 

do que lavagens não-antissépticas (C) 

na prevenção de

infecções hospitalares (O)  

em pacientes submetidos a cirurgia (P)?



PICo
(PARA REVISÕES COM FONTES QL - METASÍNTESE)

População
Interesse (Fenômeno)
Contexto

• Quais são as experiências de cuidadores (P) 

ao oferecer cuidados em domicílio (I) 

a pessoas que vivem com HIV/aids na África (Co)?



PRISMA

27 TÓPICOS DE 
UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA



FLUXOGRAMA DE UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA



Para ter aceite de publicação de Revisão Sistemática, o 
protocolo deve ser registrado na Base de Registros de 

Protocolos de Revisões Sistemáticas
PRÓSPERO

Dica
Antes de iniciar uma revisão 
da literatura, seja uma 
revisão sistemática ou não,
verifique se já foi realizada 
uma revisão sistemática com 
o tema da sua pesquisa neste 
banco de registros.



OBRIGADA!
etfelipe@hotmail.com


