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INTRODUÇÃO: A cada dia a segurança do paciente é mais discutida e estudada pelos profissionais

de saúde, estimular o profissional enfermeiro a utilizar artigos científicos para a prática no cuidado,

fazendo-o um consumidor de pesquisa é desafiador e essencial, pois assim, proporciona ao paciente

o cuidado baseado em evidência, a partir de práticas de segurança discutidas na literatura.

PALAVRAS-CHAVE: Prática baseada em evidência; Educação em enfermagem; Pesquisa em enfermagem

OBJETIVO: O objetivo é descrever, por relato de experiência, um projeto para estimular os

enfermeiros da educação continuada a escreverem projetos de pesquisa para artigos científicos.

MÉTODO: estudo descritivo, relato de experiência. Participaram do estudo 16 enfermeiros da

educação continuada de uma organização social de saúde no Estado de São Paulo, com a proposta

de desenvolverem um projeto de pesquisa para artigo científico relacionado à dinâmica do ambiente

em que trabalham, a partir de julho de 2020. Para desenvolverem o artigo, os profissionais contaram

com a orientação de uma enfermeira pesquisadora e com o suporte da coordenação da educação

continuada corporativa.

RESULTADOS: 10 projetos de pesquisa foram submetidos à Plataforma Brasil e seis projetos estão

em fase de finalização. Os profissionais que aceitaram participar receberam orientação da enfermeira

pesquisadora sobre o tema, revisão de literatura, método de escolha e procedimentos éticos de cada

pesquisa e para tirarem as dúvidas, com foco na publicação de artigos científicos. Após a aprovação

do Comitê de ética, os trabalhos serão finalizados para a publicação. Para 2021, o convite será

estendido a outros profissionais da educação continuada. Notadamente, em todos os projetos houve

um engajamento e participação da diretoria de enfermagem local e corporativa.

CONCLUSÕES: Notadamente os profissionais da área da enfermagem precisam desenvolver as

habilidades de pesquisa científica, tanto na leitura quanto no desenvolvimento em si, para a prática

clínica. As instituições que favorecem as pesquisas entre a equipe de enfermagem podem obter bons

resultados.
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