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A enfermagem é uma profissão que tem sofrido transformações ao longo da sua história, 

sendo importante que ocorram seus registros históricos para o conhecimento dos enfermeiros 

sobre sua própria identidade profissional. Além do reconhecimento social da profissão. Trata-

se de uma Revisão Integrativa da literatura segundo as etapas de Cooper, com a seguinte 

questão norteadora: “Quais os tipos de pesquisa e as fontes utilizadas em pesquisas históricas 

em enfermagem”. Para a coleta das informações foram acessadas as seguintes bases de dados 

eletrônicas e sites de busca: Literatura Latino - Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS Saúde) e Scientific Library Online (SciELO), 

utilizando os seguintes descritores: “Enfermagem” and “Pesquisa em enfermagem” and 

“História”, segundo o Descritores em Saúde (DeCs) da Biblioteca Regional de Medicina 

(Bireme). Não houve delimitação de recorte temporal para preservar o resgaste histórico. Os 

critérios de inclusão adotados foram: artigos científicos de pesquisa nacionais com descrição 

metodológica, escritos em português, disponíveis online na íntegra e acesso livre. Foram 

critérios de exclusão: teses e dissertações. A busca foi realizada no mês de abril no ano de 

2015. Foram incluídos os estudos publicados de 1992 a 2014. Inicialmente foram encontrados 

265 estudos, dos quais 47 atendiam aos critérios de inclusão. Desta forma, incluíram-se na 

amostra final artigos originais, selecionados mediante leitura na íntegra e preenchimento de 

um instrumento de avaliação. No levantamento dos dados as pesquisas foram classificadas 

quanto ao tipo de pesquisa histórica: pesquisa temática, biografia e história de vida; e quanto a 

fonte em primárias ou secundárias. Predominaram na amostra: 38 pesquisas temáticas, 

seguidas de 8 biografias e 1 história de vida. Nas fontes primárias prevaleceram 38 estudos 

com fontes documentais, seguidos de 33 depoimentos orais, 2 questionários, 2 fotografia 

fotográficos e 1 filmagem como método de coleta de dados.  Pesquisar sobre a trajetória 

histórica da enfermagem, permite criar um novo olhar sobre a profissão e entender os recursos 

utilizados para o registro dos eventos e das ações que contribuíram para a enfermagem 

enquanto profissão da saúde. 

 

 

 

 
 

 
 


