COMO ESCOLHER UM
TEMA DE PESQUISA EM

Medicina de Emergência

/acad_abramede

@acad_abramede

@acad_abramede

COMO ESCOLHER UM
TEMA DE PESQUISA EM

Medicina de Emergência
Para realização de um projeto de pesquisa bem sucedido,
adequado para garantir financiamentos e almejar a tão
esperada publicação em uma revista de alto impacto é
necessário identificar um tópico de pesquisa interessante e
realizar um desenho de pesquisa capaz de responder à
pergunta inicial.
Muitos pesquisadores recorrem a orientadores que tenham uma base clínica e/ou científica para encontrar um tema
de pesquisa, o que é totalmente válido, porque com base na
prática do orientador é possível buscar desafios clínicos
importantes de estudarmos cientificamente.
Uma outra alternativa é entrar na literatura clínica e/ou
científica através das bases de dados ou até mesmo
participando de conferências, congressos e palestras.
O principal objetivo quando se trata de escolher um tema
de uma pesquisa é preencher uma lacuna usando as
ferramentas metodológicas existentes ou investigar/analisar
uma falha no campo do saber, ou seja, o pesquisador está em
desacordo com conhecimentos ou teorias antes admitidas.
Primeiro começamos com essas indagações e reflexões
para finalmente, se torne possível afirmar sem ambiguidade
qual é o tema a ser pesquisado, delimitando-o; 1) no tempo; 2)
no espaço; 3) como universo de análise (quer dizer, definindo
“o que entra” e portanto, o que não entra no estudo que será
realizado).
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PONTOS IMPORTANTES PARA
DEFINIR SEU TEMA DE PESQUISA:

No projeto de pesquisa, um primeiro item deve referir-se
exatamente ao tema de pesquisa: sua formulação; sua
delimitação; e sua justificação. Falaremos agora dos critérios
que presidem à seleção de temas a pesquisa, e que, portanto,
são aqueles que sirvam para justificar, no projeto, o tema
escolhido.
1º) Critério de Relevância
O tema deve se “importante”. O critério que agora nos
interessa tem dois aspectos: 1) relevância social; 2) relevância
científica.
2º) Critério de viabilidade
Não basta que um tema seja interessante e válido. Também é preciso que seja possível pesquisá-lo com os recursos a
que se tem acesso. O critério de viabilidade se refere a: 1)
recursos humanos; 2) financiamento e recursos materiais; 3)
tempo disponível para realizar o trabalho.
3º) Critério da originalidade
Cada atividade concreta de pesquisa deve contribuir com
algo novo ao corpo do saber. O critério de Originalidade se
cumpre de duas maneiras: 1) trabalhando sobre temas ainda
não pesquisados (o que permite preencher lacunas do
conhecimento); 2) ou pesquisando temas já estudados: a) com
documentação radicalmente renovada; b) partindo de
enfoques teórico-metodológicos distintos; c) rebatendo teses
anteriormente aceitas.
4º) Critério do interesse pessoal
O pesquisador tem melhor rendimento ao trabalhar acerca de assuntos que lhe interessam. Convém, pois no projeto
de pesquisa, especificar a natureza e a origem do interesse
pessoal sobre o tema que se propôs.
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MEDICINA DE EMERGÊNCIA:
UMA AMPLA ÁREA DE PESQUISA

A Medicina de Emergência possibilita o pesquisador
seguir por vários caminhos considerando a ampla área que é
pesquisar dentro das águas dessa especialidade, então você
pode seguir o ramo de compreender:
1. Mecanismos básicos de elucidação, da fisiopatologia e dos
tratamentos das condições que trazem risco à vida, como
por exemplo, o trabalho intitulado por "Lesão cerebelar:
uma abordagem anatomo-funcional em urgência e
emergência";
2. Técnicas de aperfeiçoamento das modalidades e
tecnologias para diagnosticar e gerenciar os pacientes do
pronto-socorro com ênfase particular nos sinais e sintomas
atípicos ou indiferenciados, a exemplo do artigo "Soluções
tamponadas versus soro fisiológico para ressuscitação de
adultos e crianças em estado grave: uma Revisão
Cochrane";
3. Papel ideal e configuração dos serviços de atendimento de
emergência em um sistema de atendimento de base
populacional como por exemplo do artigo publicado no
JBMEDE (Jornal Brasileiro de Medicina de Emergência)
"Evidência Científica e o Atendimento Pré-Hospitalar
Móvel: Análise bibliométrica da produção acadêmica
brasileira".
CONFIRA OS ARTIGOS NA INTEGRA:

Lesão cerebelar: uma abordagem anatomo-funcional em urgência e
emergência
Soluções tamponadas versus soro fisiológico para ressuscitação de
adultos e crianças em estado grave: uma Revisão Cochrane
Evidência Científica e o Atendimento Pré-Hospitalar Móvel: Análise
bibliométrica da produção acadêmica brasileira
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DICAS PRÁTICAS PARA
DEFINIR UM TEMA EM
MEDICINA DE EMERGÊNCIA:

Veja o que a literatura tem produzido,
procure nas bases de dados, veja o
que é a "modinha" e o que de fato é
relevante, original, viável e o que
você gostaria de pesquisar;
Converse com pesquisadores e
profissionais que possam sugerir
temas em que sejam trabalhados
com sua área de interesses;
PARA SABER MAIS COMO ENCONTRAR
UM MENTOR, FIQUE LIGADO NOS
PRÓXIMOS EPISÓDIOS DA NOSSA SÉRIE.

Procure um tema que venha contribuir
para o seu serviço de atendimento de
emergência ou que identifique as
populações em risco para potenciais
eventos de emergência;
Pesquise novas intervenções e/ou
ferramentas que venham medir a
gestão e os cuidados do
atendimento ou procure métodos
para comunicar de forma rápida e
eficaz as opções de diagnóstico e
tratamento para pacientes em
situações de emergência.
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CONCLUSÃO
Por fim, é um desafio chave para um projeto de pesquisa
bem-sucedido é a identificação de um tópico de pesquisa
interessante e o desenho de uma abordagem de pesquisa
que seja capaz de responder efetivamente à pergunta de
interesse.
Há uma ampla gama de tópicos de pesquisa dentro da
medicina de emergência, e a maioria se concentra em
condições clínicas que dependem do tempo, apresentam
alta morbidade ou mortalidade, envolvem incerteza
diagnóstica e afetam populações tradicionalmente mal
atendidas.
Uma vez que uma área de pesquisa de interesse tenha sido
identificada, é importante desenvolver o tópico em um
projeto de pesquisa bem-sucedido.
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