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INTRODUÇÃO 

A história da enfermagem ao dos anos vem sofrendo algumas 
transformações. Embora a enfermagem profissional tenha mais de um 
século de existência os registros históricos relacionados a essa profissão 
são escassos. Para isso, a pesquisa histórica é uma forma de conhecer a 
profissão de enfermagem.  

OBJETIVO 

Identificar os temas abordados na pesquisa histórica na enfermagem.  

 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa do tipo Revisão Integrativa, segundo a 
proposta de Cooper. Para a coleta de dados foram utilizadas as 
seguintes bases: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde - LILACS, e sites de busca Scientific Electronic Library 
Online - SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde – BVS; com os 
seguintes descritores: “Enfermagem” and “Pesquisa em enfermagem” 
and “História”. Não houve delimitação do período de tempo para o 
início da pesquisa. Os critérios de inclusão foram artigos originais, 
produzidos por autores brasileiros e em língua portuguesa, disponíveis 
online. Os critérios de exclusão foram dissertações, teses, ensaios e 
outros documentos. A busca foi realizada no mês de abril no ano de 
2015. 

 

RESULTADOS 

Foram encontrados 265 artigos, dos quais 47 atendiam aos critérios de 
inclusão. Foram incluídos artigos publicados de 1992 a 2014 em 
português. Foi realizada leitura do título e do resumo de todos os 
materiais encontrados em cada busca. Identificaram-se 265 artigos, destes 
160 foram pré-selecionados. Após a exclusão de 40 publicações 
duplicadas, avaliaram-se 120, das quais 73 foram excluídas, pois não 
apresentavam resultados ou discussões diretamente relacionados à 
temática do estudo. Na etapa final foram selecionados 47 artigos. Da 
pesquisa resultaram os seguintes temas: assistência, ensino, pesquisa e 
profissional, sendo 20 artigos relacionados ao ensino, 13 ao profissional, 
11 à pesquisa e somente 3 à assistência.  

 

CONCLUSÃO 

A revisão identificou que a pesquisa histórica pode ser considerada 
escassa na enfermagem. O tema predominantemente tratado pelos autores 
é o ensino, no qual são discutidos tanto modelo de ensino quanto as 
alterações curriculares nos cursos de graduação em enfermagem.  
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