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RESUMO 
 
INTRODUÇÃO: A ciência nas instituições brasileiras tem contribuído para as políticas 
públicas em áreas sociais, como a saúde, onde contribui para o prolongamento da 
expectativa de vida dos cidadãos, bem como, para o enfrentamento de epidemias 
emergentes. A descoberta da ligação entre o vírus Zika e a microcefalia, por exemplo, foi 
possível devido ao trabalho pioneiro de pesquisadores brasileiros 
acordo com Cristaldo e Brandão (2020), frente a situação pandêmica causada pelo novo 
Coronavírus: Covid-19, mais uma vez, a ciência se mostrou necessária. 
identificar a importância da produção científica no enfrentamento da covid
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa baseada em um estudo descritivo, qualitativo, 
pelo método da revisão sistemática da literatura sobre a importância da produção cientifica. 
Nesse sentido, tal construção foi embasada na reunião e sintetização do conhecimento já 
existente sobre o tema proposto, nas bases de dados on
Americana Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and 
Retrievel Sistem Online (MEDLINE), Scietific Electronic Library Online (SCIELO) e Base de 
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A ciência nas instituições brasileiras tem contribuído para as políticas 
públicas em áreas sociais, como a saúde, onde contribui para o prolongamento da 
expectativa de vida dos cidadãos, bem como, para o enfrentamento de epidemias 

da ligação entre o vírus Zika e a microcefalia, por exemplo, foi 
possível devido ao trabalho pioneiro de pesquisadores brasileiros (MOREIRA, 2018). De 

Brandão (2020), frente a situação pandêmica causada pelo novo 
9, mais uma vez, a ciência se mostrou necessária. 

identificar a importância da produção científica no enfrentamento da covid
se de uma pesquisa baseada em um estudo descritivo, qualitativo, 
sistemática da literatura sobre a importância da produção cientifica. 

Nesse sentido, tal construção foi embasada na reunião e sintetização do conhecimento já 
existente sobre o tema proposto, nas bases de dados on-line disponíveis: Literatura Latino 

na Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and 
Retrievel Sistem Online (MEDLINE), Scietific Electronic Library Online (SCIELO) e Base de 
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A ciência nas instituições brasileiras tem contribuído para as políticas 
públicas em áreas sociais, como a saúde, onde contribui para o prolongamento da 
expectativa de vida dos cidadãos, bem como, para o enfrentamento de epidemias 

da ligação entre o vírus Zika e a microcefalia, por exemplo, foi 
(MOREIRA, 2018). De 

Brandão (2020), frente a situação pandêmica causada pelo novo 
9, mais uma vez, a ciência se mostrou necessária. OBJETIVO: 

identificar a importância da produção científica no enfrentamento da covid-19 no Brasil. 
se de uma pesquisa baseada em um estudo descritivo, qualitativo, 
sistemática da literatura sobre a importância da produção cientifica. 

Nesse sentido, tal construção foi embasada na reunião e sintetização do conhecimento já 
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dados de Enfermagem (BDENF). Dessa forma, foram 
sobre o tema, utilizando os critérios de inclusão e exclusão, 
leitura dos títulos, resumos e artigos na integra, foram selecionados 10 artigos para serem 
utilizados como base para a discussão do estudo. 
aspectos analisados, foi realizada uma filtragem, selecionando 10 artigos investigados, dos 
quais 04 (quatro) foram publicados no ano de 2018, 03 (três) em 2019
considerando o sexo dos autores nos três anos investigados, 72,6% for
mulheres. Por se tratar de uma nova doença, a lacuna de informação e conhecimento ainda 
é grande: letalidade, transmissão, potencial de tratamento, outros efeitos ou sequelas no 
organismo da pessoa infectada, todas essas informações ainda
al., 2020). Vale ressaltar ainda que é essencial promover o estudo de situações de 
emergência de maneira contínua e sistemática, não apenas quando situações de 
emergência são manchetes e causam pânico, onde além de respostas ráp
questões emergentes, se faz necessário realizar pesquisas interdisciplinares da saúde 
pública ao longo dos anos (VENTURA 
pesquisa no Brasil seja visto não como dispensável, mas sim, como um in
necessário para o desenvolvimento do país. 
evidencia-se a relevância das pesquisas científicas para o bem estar da humanidade, visto 
que, o seu não financiamento significa andar na contramão das necessida
que assolam as comunidades. Governos, instituições e a comunidades em geral devem ser 
capazes de ver o quão necessário é manter ativas as pesquisas científicas, bem como 
incentivar o início de novas, a ciência, como aliada do progresso, é 
novos caminhos e fazer releituras de problemas que pedem soluções atualizadas e, como 
no caso da atual pandemia, em velocidade exageradamente veloz. 
 

Palavras-chave: Produção cientifica; Comunicação e Divulgação Científica; Scientific 
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dados de Enfermagem (BDENF). Dessa forma, foram pesquisados o total de 75 trabalhos 
tilizando os critérios de inclusão e exclusão, a partir da aplicação de filtros e 

leitura dos títulos, resumos e artigos na integra, foram selecionados 10 artigos para serem 
utilizados como base para a discussão do estudo. RESULTADOS: Pela observação
aspectos analisados, foi realizada uma filtragem, selecionando 10 artigos investigados, dos 
quais 04 (quatro) foram publicados no ano de 2018, 03 (três) em 2019 e 03 
considerando o sexo dos autores nos três anos investigados, 72,6% foram homens e 27.4% 

Por se tratar de uma nova doença, a lacuna de informação e conhecimento ainda 
é grande: letalidade, transmissão, potencial de tratamento, outros efeitos ou sequelas no 
organismo da pessoa infectada, todas essas informações ainda são preliminares (NEGRI 

., 2020). Vale ressaltar ainda que é essencial promover o estudo de situações de 
emergência de maneira contínua e sistemática, não apenas quando situações de 
emergência são manchetes e causam pânico, onde além de respostas ráp
questões emergentes, se faz necessário realizar pesquisas interdisciplinares da saúde 
pública ao longo dos anos (VENTURA et al., 2020).  Para tal, é necessário que o ensino e 
pesquisa no Brasil seja visto não como dispensável, mas sim, como um in
necessário para o desenvolvimento do país. CONCLUSÃO: Em suma, através deste estudo 

se a relevância das pesquisas científicas para o bem estar da humanidade, visto 
que, o seu não financiamento significa andar na contramão das necessida
que assolam as comunidades. Governos, instituições e a comunidades em geral devem ser 
capazes de ver o quão necessário é manter ativas as pesquisas científicas, bem como 
incentivar o início de novas, a ciência, como aliada do progresso, é capaz de descobrir 
novos caminhos e fazer releituras de problemas que pedem soluções atualizadas e, como 
no caso da atual pandemia, em velocidade exageradamente veloz.  
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