
A iniciativa da criação do Bole-

tim do GEPENFE:  Grupo de 

Pesquisa e  Ensino  em Enferma-

gem do Instituto Fernandes Fi-

gueira, tem por objetivo dar visi-

bilidades as inúmeras ações de-

senvolvidas por pesquisadores, 

técnicos e especialistas de enfer-

magem em prol de uma enferma-

gem mais moderna, avançada e 

coerente com os princípios da 

profissão.  

A Coordenação Técnica de Enfer-

magem  tem estimulado  como 

diretriz de suas atividades o de-

senvolvimento de  uma política 

de incentivos a publicações de 

resultados de pesquisa, e desen-

volvimento tecnológico da enfer-

magem,. A  ideia é consolidar 

iniciativas grupais em prol do  

avanço desta área no Instituto. 

Esta edição do Boletim aponta 

alguns passos realizados  nesta 

direção. 

Acreditamos que a pesquisa pode 

representar um forte e promissor 

caminho para fazer avançar áreas 

de conhecimento da enfermagem, 

criando assim através da pesquisa 

novas possibilidades de inovar no 

campo assistencial. 

O fomento e recursos advindos 

do financiamento da pesquisa, 

aliados a publicação de conheci-

mentos gerados na instituição, 

podem representar  um forte im-

pacto para o futuro da enferma-

gem. 
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     BOLETIM DO 

GEPENFE  

  

Construir e validar indica-

dores para a consolidação da 
Pesquisa em Enfermagem 

do Instituto Fernandes  

Figueira-IFF-FIOCRUZ. 
 

 

Buscar  novos caminhos 
para a excelência nos pro-

cessos de cuidar. 

 
 

Direcionar as competências 

dos pesquisadores de enfer-
magem para o alcance dos 

objetivos dos órgão regula-

dores de pesquisa no Brasil 
. 

 

Desenvolver referências 
para a enfermagem no cam-

po do cuidado, do ensino e 

da pesquisa. 
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A definição das linhas de pes-

quisa e seus desdobramentos, 

também representam a organiza-

ção do conhecimento produzido 

pela enfermagem do IFF. 

 

A constituição e fortalecimento 

das linhas colaboram para agre-

gar novos colaboradores das 

diversas áreas de ação, a consti-

tuição de um quadro para pro-

gramar a organização destes 

conhecimentos em disciplinas, 

novos produtos e processos. 

 

Neste sentido os esforços reali-

zados pelos membros do GE-

PENFE  a curto , médio e longo 

prazo vão fazer a diferença insti-

tucional para a enfermagem. 

 

O esforço e comprometimento 

dos pesquisadores são funda-

mentais para o alcance das me-

tas. 



A política de acesso aberto ao 

conhecimento da FIOCRUZ 

tem incentivado as publicações 

e o compartilhamento destes 

conhecimentos em rede. 

O ARCA é o Repositório Insti-

tucional (RI) da Fiocruz desen-

volvido para disseminar e pre-

servar a produção intelectual da 

Fundação. O Arca tem por ob-

jetivo principal reunir e dar 

visibilidade à produção técnico-

científica da instituição e repre-

senta parte significativa do  

esforço da pesquisa pública em 

saúde no Brasil. 

O Anais do I Encontro Científico 

de Enfermagem foi produzido em 

2010 durante a 71 Semana de 

Enfermagem em 2010. O traba-

lho foi organizado por Celeste 

Adão, Paulo São Bento e San-

dra Susana Prade.  

O ANAIS foi encaminhado 

para o sistema ARCA após 

reunião com a responsável 

pelo sistema. 

de saídas interativas para proce-

dimentos técnicos em centrais 

de material e esterilização no 

âmbito do SUS de autoria da 

Dra Maria Conceição Pezzi; O 

processo de cateterismo venoso 

central de inserção periférica: 

uma tecnologia do cuidado de 

enfermagem em pediatria de 

 Os pesquisadores do  Instituto 

Fernandes Figueira participa-

ram da chamada do edital, no 

total foram enviados 34 proje-

tos . Destes 03 foram  enviados 

por membros do GEPENFE e 

estão concorrendo ao financia-

mento. Os projetos enviados 

foram: Produção e implantação 

autoria da Dra Mariana Cardin 

e Projeto Piloto de Implantação 

de Programa de Educação Per-

manente para Enfermagem do 

IFF de autoria da Dra Sueli 

Rezende Cunha. A participação 

da enfermagem neste edital é 

relevante  para o desenvolvi-

mento cientifico da profissão. 

Anais de Enfermagem é depositado no ARCA 

Projetos  Enviados  Para Seleção do Edital PMA 

Auxílio-Instalação para recém doutores 

Os documentos a serem anexa-

dos, quando solicitados são: sã-

Curriculum vitae no formato 

Lattes do solicitante, com indica-

dores de produção – CNPq (em 

formato *.rtf); documento com-

provando a condição de recém-

doutor (máximo de três anos) do 

candidato;Plano de trabalho em 

meses corridos;documento da 

instituição, justificando o pedido 

e confirmando a alocação de 

outros meios necessários ao 

desenvolvimento do projeto de 

pesquisa; e Cronograma. 

Dúvidas e esclarecimentos 

sobre o programa Auxílio Insta-

lação deverão ser enviados 

única e exclusivamen-

te pelo canal eletrônico http://

www.faperj.br/email.phtml?

to=INST. 

Destina-se a dar suporte para a 

compra de material de consumo 

ou equipamento a recém douto-

res, com até 3 (três) anos de 

doutoramento, para início de 

trabalho de pesquisa em uma 

instituição de ensino e pesquisa 

sediada no Estado do Rio de 

Janeiro, desde que não tenham 

sido contemplados pela FA-

PERJ com outras modalidades 

de auxílio. Os recursos podem 

ser aplicados em despesas de 

capital e custeio essenciais à 

realização do projeto. 

Página 2 

     BOLETIM DO GEPENFE  

O repositório institucional  

da FIOCRUZ  o ARCA  foi 

desenvolvido para dissemi-

nar conhecimentos . 

Edital da Vice –Presidência de 

Pesquisa  e Laboratórios de 

Referência  da FIOCRUZ 

 

 

A ideia é utilizar o recur-

so  para futuras publica-

ções de enfermagem. 

 

O sistema é divido por 

unidades da FIOCRUZ. 

 

O Anais de Enfermagem 

passa a configurar o ban-

co de dados institucional 

e os resumos podem ser 

acessados por busca sim-

ples no Google através 

do nome do autor ou do 

trabalho. 

http://www.faperj.br/email.phtml?to=INST
http://www.faperj.br/email.phtml?to=INST
http://www.faperj.br/email.phtml?to=INST


A  76  Semana de Enfermagem 

da SBEn: A Enfermagem em 

Defesa do SUS, foi comemora-

da no Instituto Fernandes Fi-

gueira, no dia 12 de maio, com 

a realização do Encontro Cien-

tífico com inscrições de traba-

lhos que foram selecionados 

para concorrer ao Prêmio “ Dia 

Internacional de Enfermagem” 

oferecido pela Coordenação 

Técnica de Enfermagem como 

incentivo a produção científica 

e a pesquisa.  

Foram recebidos 34 resumos de 

trabalhos, que forma avaliados 

por comissão científica com-

posta por membros do GEPEN-

FE e destes foram selecionados 

15 trabalhos para concorrer ao 

prêmio.Os trabalhos ganhado-

res da premiação foram: 

1º LUGAR “EPISIOTOMIA E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA SAÚDE SEXUAL 

FEMININA” 

DIEGO DE JESUS FRANÇA 

DIELLY NATANNARA CHAGAS DA 

SILVA 

JANE BAPTISTA QUITETE 

2º LUGAR “O CONFORTO NA ASSIS-

TÊNCIA DE ENFERMAGEM PRESTA-

DA AO CLIENTE PEDIÁTRICO NA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

PEDIÁTRICA - UTIP” 

MARGARIDA DOS SANTOS SALÚ 

CARLOS ROBERTO LYRA DA SILVA 

3º LUGAR NA SESSÃO PÔSTER DIGI-

TAL 

“A ATITUDE DA ENFERMEIRA FREN-

TE AOS DIREITOS DA CRIANÇA EM 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

PEDIÁTRICA” 

ELENA ARAÚJO  MARTINEZ 

ISABEL CRISTINA DOS SANTOS OLI-

VEIRA  

ANA CAROLINA MONNERAT FIORA-

VANTI BASTOS 

ALBERTO FIGUEIRAS 
Todos os 34 trabalhos recebidos 

serão publicados no II Anais  de  

Enfermagem em fase de edição 

e registro de ISBN. 

com os indicadores globais da 

FIOCRUZ de aumentar a pro-

dutividade em pesquisa e incre-

mentar  as publicações em re-

vistas indexadas. 

O objetivo do laboratório é 

orientar a produção de artigos 

direcionados para as revistas 

A Coordenação Técnica de 

Enfermagem e o GEPENFE 

esta programando  o Labora-

tório de Publicação para o 

mês de setembro. 

A ideia é organizar a produção 

científica de enfermagem como 

meta institucional  alinhada  

científicas de enfermagem. 

A publicação é hoje juntamente 

com os financiamentos de pes-

quisa dois pontos de alto im-

pacto para o progresso da pes-

quisa em enfermagem. 

 

  

Incentivo a Pesquisa: Trabalhos são premiados  em Semana 

de Enfermagem de 2015 

Preparação de Laboratório de Publicação 

Calendário de Reuniões do GEPENFE e Apresentação 

Linhas de Pesquisa  

Dia 23 junho: Sala 3 do Ensi-

no\8:30 as 11 h 

 

Sueli Rezende, Adriana Reis, 

Antônio Eduardo e Luciana 

Lanzelotti 

 

Dia 15\07 Anf. B de 9-11 horas 

 

Karla Araújo, Marcia Paiva, 

Maria Conceição Pezzi 

 

Dia 12\08 Anf. B de 09– 11 h 

 

Mariana Cardin, Noélia Leite, 

Grace Araújo e Rosânia Bice-

go. 

As apresentações são abertas 

aos interessados em desenvol-

ver estudos e parceria com os 

pesquisadores, além de oportu-

nidade única de conhecer e 

compartilhar conhecimentos 

com a comunidade de enferma-

gem do IFF. 

Outro ponto importante é a 

oportunidade de identificar 

pontos comuns de estudo e 

formação de redes de pesquisa  

em enfermagem. 

Em reuniões coletivas do Ge-

penfe foi decidido pela impor-

tância de definição e aprofunda-

mento das linhas de pesquisa da 

enfermagem. 

Desta forma um calendário foi 

organizado para que os pesqui-

sadores possam apresentar suas 

áreas de conhecimento, meto-

dologias e possibilidades de 

desdobramento em disciplinas e 

publicações. 

O calendário de apresentações 

esta definido ate agosto. 
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Coordenadora de Enfermagem Claudia 

Alexandre com os  autores dos 03 me-

lhores trabalhos  premiados durante o 

Encontro Científico na Semana de Enfer-

magem 2015. 

Laboratório de Publicação para 

produção cientifica de enferma-

gem 

Previsto para o mês de 

agosto a realização do I 

Curso do GEPENFE para 

Elaboração  de projetos. 

Interessados  em participar 

enviar e-mail para 

gepenf@iff.fiocruz.br  



O GEPENFE esta vinculado a Coordenação Técnica de Enfermagem, 

certificado como diretório de Pesquisa pelo Conselho Nacional de Pes-

quisa do CNPq e  pela FIOCRUZ, Compõe a base de dados de pesquisa 

do Brasil contribuindo para o desenvolvimento científico da Enfermagem. 

Tem por objetivo  estimular o desenvolvimento de pesquisas  além de a-

perfeiçoar  as linhas de pesquisa  de enfermagem do Instituto Fernandes 

Figueira. 
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visitas alguns protótipos e catálogos com 

essas novidades. 

A partir desta iniciativa foi desenvolvida 

alguns modelos de uniformes e possibilida-

des para a implantação desta tecnologia no 

Brasil. 

O desenvolvimento dos primeiros modelos 

foram feitos em parceria com o CIEV– Cen-

tro de Instrução em Educação para Vida. 

Um catálogo com os novos modelos também 

foi editado. A pesquisa aliada a inovação e 

desenvolvimento de novos produtos é uma 

das linha de pesquisa do GEPENFE. 

  Estudos realizados em hospitais pediátricos 

de Florença e Cleveland nos EUA tem de-

monstrado um impacto positivo nas intera-

ções da equipe de enfermagem com crianças 

internadas e com os familiares quando os 

profissionais fazem uso de roupas coloridas 

e com motivos infantis.  

Esta inovação ainda pouco explorada no 

Brasil, tem sido amplamente utilizada por 

profissionais de enfermagem no mundo. A 

parceria e cooperação internacional com a 

enfermeira Raquel Tamez  do Lona Linda 

Hospital localizado na Califórnia nos EUA,  

trouxe para o GEPENFE em uma de sua 

 

 

 

             

Pesquisa & Inovação: Uso de Roupas Coloridas na Enfermagem 

Mais informações do GEPENFE 

 Enfiff.wix.com\enfermagemiff 

Roupas coloridas são alternativas  para  a 

humanização do atendimento aos pacientes 

pediátricos 

Avenida Rui Barbosa, 716 

Flamengo 

CEP: 22250-020 

Tel: 2554-1867—25520639 

E-mail: gepenf@iff.fiocruz.br 

Comunicação Interna da Coordenação Técnica de Enfermagem- IFF 
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