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Abstract

The phenomenology of practice is a qualitative scientific method, defended by 
van Manen, who intends to analyze the phenomenon associated with one’s lived 
experience. This article aims to analyze the application of the scientific meth-
od of the phenomenology of practice in the scientific production published in 
the oncology nursing discipline between 2010 and 2018, through a bibliomet-
ric analysis. As a method of analysis of the articles we resorted to bibliometric 
review because it allows a quantitative and objective reflection through the use 
of bibliometric indicators. As a result of the analysis of the 19 articles, 73% of the 
articles have as target population the cancer patient and their experience of the 
disease and its treatment. The publications are made in journals with an average IF 
of 1,337 and with the maximum number of citations of 54. As a conclusion of this 
bibliometric analysis, the fact that the method of phenomenology of practice has 
been increasingly applicable in Nursing stands out. Oncology in recent years, with 
relevance in the production of knowledge and which provides this discipline to 
illustrate the life experience of the people being studied.

KEYWORDS: HUMANS, ONCOLOGY NURSING, BIBLIOMETRICS, PUBLICATIONS,  
KNOWLEDGE, NURSING, QUALITATIVE INVESTIGATION. 
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A
INTRODUÇÃO

fenomenologia da 
prática, método quali-
tativo, fundamenta-se
na filosofia, utilizando 
métodos filosóficos, 

filológicos e das ciências humanas 
(13). A fenomenologia permite-nos 
compreender a experiência humana, 
para o pré-refletido, tal como é vivi-
da sem conceptualizações, reflexões 
ou teorias (13). A fenomenologia da 
prática cedia-se na fenomenologia 
filosófica pura e distingue-se desta 
por se debruçar sobre o estudo das 
práticas do dia-a-dia tanto pessoais, 
como profissionais ou sociais. Este 
método surgiu da necessidade da 
aplicabilidade prática da fenomeno-
logia, transpondo-a para lá da com-
ponente académica (7). 
A fenomenologia hermenêutica 
de van Manen tem sido particular-
mente influente na investigação 
da experiência vivida associada a 
situações de saúde/doença (8,14). É 
um método científico e rigoroso para 
analisar fenomenologicamente da-
dos recolhidos de várias fontes (4).
Para a enfermagem este método de 
investigação permite: “(…)aceder à 
possibilidade de compreensão do 
modo como experienciamos o mun-
do. Desta forma, poderão ser pro-
duzidos sentidos cognitivos e não 
cognitivos, perceções existenciais 
que nos permitem um vislumbre do 
significado de um fenômeno para as 
pessoas de quem cuidamos” (Pereira, 
2015, p. 9). Tal, permite estabelecer 
relações entre o processo de cuidar 
e a compreensão de que a pessoa faz 
do mesmo, o que permite aprofundar 
o conhecimento, centrando-nos na
experiência vivida dos sujeitos im-
plicados no cuidar.

MÉTODO: REVISÃO BIBLIO-
MÉTRICA COMO MÉTODO DE 
PESQUISA
Com o processo de pesquisa, ineren-
te à construção deste artigo, preten-

de-se identificar quais os objetos de 
estudo a que este método qualitativo 
de investigação se destina, analisar 
a sua utilização ao longo dos anos, 
os países que mais a empregaram 
e em que âmbito de investigação 
em enfermagem tem sido utilizado. 
Para realizar esta análise foi adotado 
como procedimento metodológico 
uma revisão bibliométrica da lite-
ratura. A análise bibliométrica da 
literatura emerge como uma fer-
ramenta importante, uma vez que, 
permite mapear e gerar indicadores 
de gestão da informação e do conhe-
cimento (11).
A crescente exigência para estrutu-
rar e organizar informação, adquiri-
da de domínios científicos e acadé-
micos, permitiu aos investigadores 
adotar a revisão bibliométrica para 
analisar os dados com detalhe (11). 
Este tipo de revisão distingue-se de 
outras revisões por poder ser usada 
como argumento para novas pesqui-
sas (6) uma vez que, se constrói como 
um método coerente para responder 
a uma pergunta específica, permi-
tindo recolher, selecionar e analisar 
criticamente os estudos (9). 
Neste processo de revisão seguiu-se 
a metodologia idealizada por Ana 
Andrés (2009), que sugere o cum-
primento de quatro etapas funda-
mentais para a elaboração de uma 
análise bibliométrica:
1) Definição do tópico de estudo e

respetivo nível de aplicação (au-
tores, grupos de investigação,
disciplinas científicas, revistas,
países, entre outros);

2) Pesquisa bibliográfica para a
recolha de dados e sua posterior
normalização;

3) Análise estatística dos dados;
4) Apresentação dos resultados e

discussão dos mesmos.

Os investigadores em Enfermagem 
comumente avaliam o impacto do 
seu trabalho na disciplina e no do-
mínio da saúde em geral. A biblio-

metria, método estatístico baseado 
na análise da citação e do conteúdo, 
é uma abordagem quantitativa que 
calcula os resultados e avalia o 
valor e mérito dos resultados cien-
tíficos (1,5). 

Objeto de estudo 
Com este trabalho pretende-se com-
preender o rumo da investigação em 
enfermagem na área da oncologia 
que tem vindo a utilizar a fenomeno-
logia da prática, sob uma perspetiva 
bibliométrica. Definiu-se como ob-
jeto de estudo desta investigação a 
produção científica em enfermagem 
na área de oncologia que utilizou 
como método de pesquisa a feno-
menologia da prática, sem limite de 
data de publicação. Neste sentido, a 
questão de investigação aplicada ao 
processo de investigação foi “Qual a 
aplicabilidade da fenomenologia da 
prática na disciplina de enfermagem 
oncológica?”
Foram feitas pesquisas eletrónicas 
através de vários motores de busca 
científica, nomeadamente MEDLINE, 
EBSCO nas bases de dados CINAHL® 
Plus with Full Text. Como o método 
de investigação não surge no título 
das publicações científicas a pesqui-
sa foi realizada em todo o texto, de 
forma a encontrar resultados com-
patíveis com o objeto de estudo.
Atendendo à especificidade do tema, 
para a seleção dos artigos desta 
revisão bibliométrica foram esta-
belecidos critérios de inclusão e de 
exclusão (tabela 1), para facilitar e 
orientar a localização e seleção de 
estudos relevantes dentro da temáti-
ca a abordar. 

Para seleção dos artigos realizou-
-se a leitura do título e do resumo
de cada uma das 382 publicações,
da qual resultou uma seleção de 56
resultaram 19 artigos compatíveis
com os critérios definidos consti-
tuindo-se estes a amostra do estudo
(figura 1)
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Ferramentas informáticas  
utilizadas na análise dos dados
As análises bibliométricas, dado o 
seu caráter quantitativo e matemá-
tico, utilizam a estatística como o 
instrumento de fundamental im-
portância. Nesta revisão utilizou-se 
a estatística descritiva univariada 
e multivariada, com a finalidade 
de “[…] observar, registar, classificar 
e descrever as características das 
unidades [dados] que constituem 
uma determinada amostra ou po-
pulação. O tratamento dos dados 
é traduzido em tabelas, gráficos, 
medidas estatísticas, que represen-
tam e traduzem, de forma simples, a 
problemática em estudo” (Rodrigues, 
Pinho e Oliveira, 2010, p. 13). Para o 
tratamento e análise estatística dos 
dados foram utilizadas neste pro-
cesso de investigação as seguintes 
ferramentas informáticas: Microsoft 
Office Excel 2007; VOSviewer; Goo-
gle académico; Fator de impacto 
foi retirado do site de cada revista 
referente ao ano de 2018. Os dados 
estatísticos utilizados, designados 
por variáveis estatísticas, são variá-
veis qualitativas nominais (11). Foi 
realizada uma análise estatística 
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univariada em que cada variável foi 
tratada isoladamente, calculando-se 
as frequências absolutas e relativas 
(11). Foi também utilizada a esta-
tística multivariada para analisar o 
conteúdo temático dos artigos sele-
cionados.

Indicadores bibliométricos  
calculados
Foram utilizados indicadores de 
produção científica, de colaboração 
e de impacto para avaliar o conhe-
cimento dos artigos da área de 
Enfermagem Oncológica, que utili-
zaram como método de pesquisa a 
fenomenologia da prática, desde o 
ano de 2010. Definimos os seguintes 
indicadores bibliométricos(11): pro-
dução científica por ano, produção 
científica por temática, produção 
científica por locais de publicação, 
número total de revistas de publica-
ção, fator de impacto das revistas de 
publicação, número de citações da 
produção científica e a análise das 
palavras comuns.
O último indicador define-se como 
bibliométrico multidimensional. 
Este tipo de indicador recorre a téc-
nicas da estatística multivariada, 

que permite elaborar mapas a partir 
da análise da coocorrência de pala-
vras (co-word): também designados 
como mapas cognitivos, constroem-
-se a partir da ocorrência das mes-
mas palavras numa dada amostra
documental (1). Optou-se pela utili-
zação deste tipo de mapas porque
possibilitam alargar a recolha a ba-
ses de dados que utilizam qualquer
vocabulário controlado para indexar
os documentos nelas contidos (1).

RESULTADOS
Foi feita a análise dos dados dos 
artigos que constituíram a amostra, 
centrada no objeto de estudo, utili-
zando a estatística para o tratamen-
to dos dados (tabela 2). Analisam-se 
seguidamente os dados recolhidos 
através dos indicadores bibliométri-
cos definidos.

Produção científica anual 
A produção científica em estudo é 
constituída por um total de 19 arti-
gos, produzidos entre 2010 e 2018, 
que se distribuem do seguinte modo: 
o ano 2010 reúne apenas um traba-
lho, tendo surgido apenas no ano de
2012 três novos artigos (tabela 2).
Nos anos seguintes, de 2012 a 2017,
houve um incremento do número de
artigos publicados, atingindo quatro
publicações no ano de 2015. Em 2018
regista-se apenas 1 artigo publicado.

Artigos por temática 
Com a aplicação deste indicador 
pretende-se identificar as linhas de 
orientação temática, que caracte-
rizam os estudos de Enfermagem 
oncológica, que utilizam a fenome-
nologia da prática como método 
de estudo e reconhecer os campos 
científicos de excelência destes 
estudos. Nos domínios de estudo 
de enfermagem oncológica optou-
-se por categorizar as temáticas de
acordo com a população alvo de
estudo: doentes, familiares e profis-
sionais.
A partir do estudo do indicador bi-
bliométrico «Área Temática» consta-

FIGURA 1

PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ARTIGOS INDEXADOS 
NAS BASES DE DADOS SOBRE O OBJETO DE ESTUDO
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de cada uma (Tabela 2). Destaca-se 
um dos artigos com 54 citações 
denominado Talking With Death at 
a Diner:Young Women’s Online Nar-
ratives of Cancer. Em segundo lugar 
com 18 citações, surge o artigo The 
Lived Experience of Men Diagno-
sed With Prostate Cancer. Existem 
alguns artigos que ainda não foram 
citados, tal deve-se à recente data de 
publicação.

Análise das palavras comuns
Para analisar o conteúdo dos artigos 
de forma quantitativa foi utilizado 
o software VOSviewer. Para realizar
esta análise foi necessário converter
o ficheiro para o formato RIS. Foram
analisados os dados de texto, título e
resumo, desta análise surgiram dois
mapas bibliométricos. Primeiramen-
te, foi utilizado o VOSviewer para
realizar a análise quantitativa das
palavras-chave que ocorriam nas 5
publicações selecionadas. Foi de-
finido que seria incluídos no mapa
os termos que tinham pelo menos 8
ocorrências em cada artigo (critério
de seleção recomendado pelo pro-
grama informático). O mapa biblio-
métrico (figura 2) demonstra que as
palavras nurse, van Manen, partici-
pant e patient, cancer destacam-se
como as palavras mais citadas nos
artigos analisados. Observa-se ainda
que a distância entre cada termo, a
cor e a dimensão do cluster é idên-
tica, o que significa que cada termo
tem a mesma representatividade
nos artigos citados. Pelas ligações

ta-se que a área de investigação no 
âmbito dos estudos de enfermagem 
oncológica é a vivência da doença 
pelos doentes com 74% de relevân-
cia nomeadamente determinados 
aspetos da doença e do seu trata-
mento. No lugar seguinte, os res-
tantes artigos distribuem por várias 
temáticas descentradas (tabela 3).

Produção científica  
por locais de publicação
Os países onde tem sido utilizada 
a fenomenologia da prática estão 
dispersos entre os EUA e a Europa, 
não tendo uma incidência marcada 
num território geográfico específico 
uma vez que o número de artigos 
publicados é igual em ambos. A aná-
lise dos dados possibilitou a recolha 
de vários locais de publicação, dos 
quais 4 são europeus, a Inglaterra, 
Noruega, Suécia e Irlanda. Dos Es-
tados Unidos da América surgiram 
como locais os estados de Carolina 
do Sul, Minnestosa, Virginia e New 
Jersey. Destaca-se o Canadá onde 
se identificam 2 publicações (ver 
tabela 2). Em Portugal não se encon-
trou uma publicação, em forma de 
artigo científico de investigação, em 
enfermagem, que tenha utilizado a 
fenomenologia da prática.

Número total  
de revistas de publicação
Os resultados da avaliação dos da-
dos demonstram que existe uma 
distribuição heterogénea de artigos 
publicados. Destaca-se que a Onco-

logy Nursing Forum tem 9 artigos 
publicados desde 2010 e no Euro-
pean Journal of Oncology Nursing 
surgiram 2 artigos. Destaca-se que 
são várias as revistas que têm vindo 
a publicar artigos com esta metodo-
logia (Tabela 4). Daqui se depreende 
que esta metodologia tem sido apre-
ciada como importante para a in-
vestigação em Enfermagem não só 
pelos investigadores que a usaram 
como por quem a avalia na qualida-
de dos artigos realizados. 

Fator de impacto 
 das revistas de publicação
De forma a avaliar a qualidade das 
revistas onde foram publicados os 
artigos científicos foi identificado 
o fator de impacto (FI) no ano de
2017 (ver tabela 4). Destaca-se a
revista Cancer Nursing com FI de
1,844 seguida da European Journal
of Oncology Nursing com 1,812 e
a Art & Science Research com 1,8.
Com FI mais baixo surge a Issues in
Comprehensive Pediatric Nursing
com apenas 0,32. Constata-se que
as revistas com maior número de
publicações são aquelas que têm um
fator de impacto maior. Realçando
a média do FI de 1,337, o que é signi-
ficativo nas publicações na área de
enfermagem.

Número de citações  
da produção científica
Para avaliar o impacto da publicação 
científica no conhecimento atual foi 
identificado o número de citações 

1. Observando o mapa, devemos ter em conta que quanto mais próxima está uma palavra de outra, maior a interligação 
nos artigos das mesmas e quanto mais forte é a coloração em redor da palavra, maior número de citações esta teve. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO CRITÉRIOS DE INCLUSÃO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Participantes Doentes, enfermeiros e cuidadores Exclusivamente outros profissionais/outra 
área de conhecimento 

Intervenção Oncologia -

Contexto do estudo Estudos realizados em contexto hospitalar e 
comunitário

-

Desenho do estudo Estudos de investigação como método a 
fenomenologia da prática

-

Data de publicação De 2010 a 2018 -

TABELA 1

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E EXCLUSÃO UTILIZADOS NA SELEÇÃO DE ARTIGOS
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TABELA 2

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS ARTIGOS SELECIONADOS

ARTIGO JORNAL LOCAL DATA NÚMERO DE 
CITAÇÕES

Invisibility (4) Cancer Nursing Birmingham, 
England

2012 23

A nurse’s phenomenological enquiry into doctors’ 
end-of-life decision making (5)

Journal of Research in 
Nursing

United Kingdom 2016 1

Education and counselling group intervention for 
women treated for gynaecological cancer: does it 
help?(6)

Scandinavian Journal 
of Caring Sciences

Bergen, 
Norway,

2013 22

Exploring moral distress in pediatric oncology; a 
sample of registered practitioners(7)

Issues in 
Comprehensive 
Pediatric Nursing

Southhampton, 
United Kingdom

2013 16

It’s a question of endurance e Patients with head 
and neck cancer experiences of 18F-FDG PET/CT 
in a fixation mask(8)

European Journal of 
Oncology Nursing

Uppsala, 
Sweden

2017 0

Like being covered in a wet and dark blanket e 
Parents’ lived experiences of losing a child to 
cancer(9)

European Journal of 
Oncology Nursing

Sweden 2015 5

Oncology Nurses and the Experience of 
Participation in an Evidence-Based Practice 
Project(10)

Oncology Nursing 
Forum

Memorial 
Sloan Kettering 
Cancer Center,

2014 4

Parental Decision Making Regarding the Disclosure
or Nondisclosure of a Mutation-Positive BRCA1/2 
Test Result to Minors(11)

Oncology nursing 
forum

Canadá 2015 1

Patients’ lived experience of myeloma.(12) Art &Science Research Irlanda 2010 16

Who is a survivor? Perceptions from individuals 
who experienced pediatric cancer and their 
primary support persons(13)

Support Care Cancer Orlando, 
Canada

2017 0

Taking Lemons and Making Lemonade 
Posttraumatic Growth From Pediatric Cancer(14)

Clinical Nurse 
SpecialistA

Canada 2018 0

Talking With Death at a Diner: Young Women’s 
Online Narratives of Cancer(15)

Oncology Nursing 
Forum

Virginia in 
Charlottesville

2012 54

The Experience of Initiating Oral Adjuvant 
Treatment for Estrogen Receptor–Positive Breast 
Cancer(16)

Oncology nursing 
forum 

Boston 2015 2

The Lived Experience of Chemo Brain in Early 
Stage Breast Cancer in Women 50 and Under(17)

Tese de 
doutoramento

2017 0

The Lived Experience of Men Diagnosed With 
Prostate Cancer(18)

Oncology Nursing 
Forum

Minnesota 2012 44

The Meaning of Touch to Patients Undergoing 
Chemotherapy(19)

Oncology Nursing 
Forum

Minnesota 2015 9

Oncology Nurses’ Experiences With Patients Who 
Choose to Discontinue Cancer Chemotherapy (20)

Oncology nursing 
forum

South Carolina 2016 4

Self-Transcendence in Stem Cell Transplantation 
Recipients: A Phenomenologic Inquiry (21)

Oncology Nursing 
Forum

New Jersey, 
USA.

2012 10

Experiences in Sexual Health Among Women After 
Hematopoietic Stem Cell Transplantation (22)

Oncology nursing 
forum

Boston 2016 0
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em rede de cada termo verificamos 
a interligação entre cada um destes 
na redação do artigo.
A partir desta análise podemos 
aferir que estes artigos utilizam 
o método da fenomenologia para
compreender o significado da expe-
riência vivida da pessoa no contexto
de doença oncológica.
Para uma segunda análise dos con-
ceitos abordados nos artigos foram
determinados como critérios a con-
tagem total do número de ocorrên-
cias da mesma palavra. Desta conta-
gem foram selecionadas as palavras
com pelo menos 8 ocorrências nos
19 artigos. Desta análise surgiu o
mapa da figura 3.
A partir da observação do mapa
bibliométrico1 consegue-se verificar
uma associação dos termos expe-
rience, study e cancer, para além
disso, estes possuem uma coloração
mais forte o que significa que são
termos que tiveram maior número
de citações. As palavras patient e
meaning surgem destacadas numa
coloração forte. Daqui constata-se
que nestes artigos, o que é com-
patível com o defendido por van
Manen, que este método é aplicável
na compreensão do significado da
experiência de vida de processos de
doença tão específica como a onco-
lógica.

DISCUSSÃO
A análise bibliométrica das publi-
cações científicas encontradas per-
mite ilustrar o interesse da aplica-
bilidade do método fenomenologia 
da prática, no contexto científico de 
enfermagem oncológica. Trata-se 
de um método atual, que tem vindo 
a ser um recurso importante na 
investigação qualitativa, sendo a sua 
utilização predominante na última 
década. A sua aplicabilidade atual 
centra-se em doentes adultos que 
vivenciam situações de crise ou pro-
cesso de transição de saúde e doen-
ça tal como defendido por van Ma-
nen (1)(2). Os processos de doença a 
que esses artigos se direcionam têm 

uma maior predominância na área 
da vivência do doente oncológico.
Este método de investigação propor-
ciona conhecimento aprofundado 
sobre o tema, de forma que os artigos 
têm sido identificados em revistas 
com um relevante fator de impacto 
(3). Este conhecimento proporciona 
um enriquecimento da ciência em 
Enfermagem o que se revela no nú-
mero de citações dos artigos. Tendo 
em conta a análise da distribuição 
dos artigos por locais de produção, 

denota-se que este método está 
disseminado nos vários países que 
desenvolvem investigação, com-
preendendo-se a sua distribuição 
pela comunidade científica. 

CONCLUSÃO
Compreende-se a importância e 
pertinência da abordagem da expe-
riência da pessoa, para além da vi-
vência da doença considerando que 
o foco da fenomenologia da prática

REVISTA FATOR DE 
IMPACTO

Nº DE 
PUBLICAÇÕES

Art &Science Research 1,8 1

Clinical Nurse SpecialistA 1,012 1

European Journal of Oncology Nursing 1,812 2

Issues in Comprehensive Pediatric 
Nursing

0,32 1

Journal of Research in Nursing 0,69 1

Oncology Nursing Forum 1,785 9

Scandinavian Journal of Caring 
Sciences

1,318 1

Support Care Cancer 1,45 1

Cancer Nursing 1,844 1

Média=1,337 Total= 19

TABELA 3

ANÁLISE DOS TEMAS DOS ARTIGOS SELECIONADOS

TABELA 4

REVISTAS DE PUBLICAÇÃO E RESPETIVOS 
FATORES DE IMPACTO E NÚMERO DE PUBLICAÇÕES 

NA ÁREA DE ESTUDO

POPULAÇÃO  DIMENSÕES Nº DE ARTIGOS

Doentes

Vivência da doença 6

Vivência dos sobreviventes 2

Vivência de alguns aspetos 
dos tratamentos 6

Pais
Decisão parental 1

Vivência da perda de um filho 1

Enfermeiros

Distress moral em pediatria 1

Experiência de participar num 
projeto de intervenção 1

Vivência da desistência do 
tratamento por um doente 1
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FIGURA 3

REPRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS PALAVRAS MAIS UTILIZADAS

FIGURA 2

ANÁLISE DAS PALAVRAS-CHAVE CITADAS NOS ARTIGOS SELECIONADOS

Suplemento digital Rev ROL Enferm 2020; 43(1): 302
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de van Manen é a experiência vivida 
da pessoa e observando a evolução 
no número de artigos publicados 
ao longo dos anos. Para além disso, 
este método possibilita o atualizar e 
aprofundar do conhecimento sobre 
o que a pessoa vive, para além da
manifestação de sinais e sintomas,
permitindo conhecer o foco de cui-
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dados, as necessidades, as emoções 
e as interpretações que irão ter 
consequências na prestação de cui-
dados. Consegue fornecer uma ilus-
tração fidedigna do episódio de vida, 
de acordo com a experiência viven-
ciada pelo sujeito do estudo. For-
nece-nos informações sobre como 
um episódio, um fator do cuidado ou 

uma crise interfere com a sua esfera 
familiar, bio-psico-sociocultural. Tal, 
possibilita ao enfermeiro conhecer 
com maior profundidade para me-
lhor cuidar. Este método abre-nos o 
campo de intervenção da enferma-
gem para a vivência da pessoa além 
da doença. 




