ENFERMAGEM FORENSE – UMA NOVA ÁREA A CONHECER
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Introdução: Nos últimos anos, a enfermagem se expande pelo seu conhecimento técnico-científico e atua em diversas áreas que há pouco tempo não era comum, ficando apenas aos
cuidados físicos. Atualmente, a enfermagem atua em espaços não conhecidos, como Enfermagem Forense, demonstrando o quanto esta profissão além de cuidar do ser humano, conquistou lugar em outras áreas como, resolução de um crime, investigando e colhendo evidências
no local desse ou até mesmo em cadáver durante as autopsias. Como o enfermeiro atua com
conhecimento técnico-científico no cuidado individual e coletivo da população, abriram-se
portas para a área forense, que cresce devido ao aumento da violência no mundo. Objetivos:
Verificar o conhecimento dos docentes de Graduação em Enfermagem da faculdade do interior
paulista sobre Enfermagem Forense; Verificar também se estes docentes têm conhecimento da
importância dessa especialidade nas instituições de saúde e se acha necessário como curso de
pós–graduação. Material e Métodos: Estudo do tipo quantitativo e inquérito, utilizando um
questionário formulado pela pesquisadora com questões que visam saber se os 43 docentes da
Graduação em Enfermagem do interior paulista têm conhecimento sobre Enfermagem Forense
e sua importância como curso de pós-graduação. Os procedimentos obedecem aos Critérios
da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, da Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional
de Saúde. Os dados obtidos foram agrupados e relacionados conforme sua especificidade. As
respostas com questões abertas serviram para compreender os resultados e às fechadas foram
tratadas com percentuais. Resultados: Com os dados obtidos, a maioria dos docentes mostrou
conhecimento sobre Enfermagem Forense, porém, necessita ser mais divulgada, valorizada e
reconhecida como especialidade no Brasil. Conclusão: Apesar da área forense ser nova, ela
deve ser mais explorado, pois é de suma importância ter um atendimento qualificado e focado
nas vítimas de violência, sendo necessário uma pós – graduação para prática profissional.
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