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1. Introdução 

5. Conclusões / Implicações para a prática 6. Referências bibliográficas 

Os trabalhos de revisão revelam informação clinicamente relevante que deve ser acessível a 

todos os que cuidam de pessoas com feridas. 

O recurso à investigação e a transposição dos resultados para a prática clínica poderá 

repercutir-se em mais e melhores ganhos em saúde. 

Defender uma efetiva prática baseada em evidências significa: 

• Ir ao encontro da obrigação social da enfermagem enquanto disciplina e profissão; 

• Alicerçar a sua credibilidade entre as ciências da saúde; 

• Sustentar eventuais mudanças incluindo ao nível da decisão em saúde. 
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2. Enquadramento 

Uma prática baseada em evidência (PBE) influencia a “(…) 

tomada de decisão sobre o cuidado prestado a indivíduos ou 

grupos de pacientes, levando em consideração as necessidades 

individuais e preferências” Galvão et al. (2004, 550). A PBE tem 

como princípio fundamental que a procura de evidência 

isoladamente, não assegura uma tomada de decisão clínica. Os 

profissionais deverão ponderar sempre os riscos e benefícios. Os 

inconvenientes e os custos associados a estratégias alternativas 

de intervenção. 

No âmbito das primeiras duas edições do Curso de Formação 
Especializada em Intervenção Avançada em Feridas (Escola 
Superior de Enfermagem da Universidade do Minho), foram 
solicitadas a todos os estudantes do curso, a elaboração de uma 
revisão sistemática de literatura (RSL) subordinada a temáticas 
associadas ao cuidado avançado de pessoas com feridas. 

3. Metodologia 

Recorrendo à metodologia proposta pelo JBIa) (2001) e sob 
orientação dos docentes da Unidade Curricular: Evidência & 
Investigação em Feridas, os alunos, em grupo, procederam a 
diversas RSL, respeitando as seguintes etapas-chave: 

4. Resultados 

a) 


