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PRÁTICAS AVANÇADAS EM ENFERMAGEM NO CUIDADO AO PACIENTE CRÍTICO:
ESTRATÉGIAS PARA FORMAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
Aluízio Rodrigues Guimarães Júnior1, Flávia Maria Matias de Oliveira2,
Woneska Rodrigues Pinheiro³.
As inúmeras formas de construção de conhecimento a respeito de práticas de
saúde relacionadas a enfermagem são um assunto interessante a ser discutido,
dado que o exercício profissional e suas atitudes dentro do campo de atuação
são determinantes na avaliação da qualificação desse profissional e na sua
capacidade de levar melhorias, criação de novas práticas com gradativa eficácia
de atuação, e assim promover o desenvolvimento de melhores estratégias para
o cuidado de pacientes, desde o de atendimento primário até o de caso mais
crítico. Apresentar e destacar a importância da ampliação do conhecimento e
suas variadas formas de adquiri-lo, discutindo sobre sua eficácia no momento de
aplicação, tendo o enfermeiro o papel de agente transformador no âmbito de
saúde da realidade social, seja ela de casos simples ou de grandes
complicações. Trata-se de uma revisão narrativa onde foi usado a Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS), com base de dados em LILACS. Foi executado um
cruzamento com operador booleano AND para associação dos descritores como
busca: paciente crítico and construção de conhecimento, resultando em 16
referências, sendo que destas, somente uma satisfez a necessidade da
pesquisa. Foi ainda adicionado a pesquisa uma referência da base de dados
SciELO. O papel do enfermeiro nas estratégias de formação do conhecimento é
de suma importância, sendo estas, de cunho pedagógico e participativo,
assumindo assim a função de difusor desse conhecimento. Porém, o mesmo
deve ser responsável por sua formação e capacitação, sendo a sua consciência
a parte principal dessa atividade para que o mesmo se apresente com propostas
inovadoras e um melhor desempenho de suas atividades, com o intuito de se
mostrar profissionalmente essencial em seu campo de atuação. “Há também a
urgente necessidade de revisão das políticas de incentivo e linhas de
financiamento das agências de fomento à pesquisa, para que se estimule a
produção de conhecimento em prática avançada de enfermagem.” (ZANETTI,
2015), para que dessa forma haja cada vez mais a difusão, formação e
aperfeiçoamentos das práticas de enfermagem, independente de em qual
quadro o paciente se apresente, que essas práticas tornem-se cada vez mais
eficientes atingindo seus objetivos com êxito e promovendo a melhoria da saúde
da comunidade.
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