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conferência por nós proferida na "International Nursing 
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desejável mais do que propriamente uma conquista, uma vez que, os modelos de formação 
de pesquisadores têm sido direcionados ao aprofundamento do conhecimento, relegando 
muitas vezes a sensibilidade. 

Consideramos um desafio aceitar o convite feito a uma enfermeira Latino-Americana 
para apresentar um tema tão relevante num congresso mundial, no entanto ficou evidente 
que temos um corpo de conhecimento construído o qual merece ser divulgado, contribuindo 
assim para o desenvolvimento da enfermagem a nível internacional. 

O assunto de projetos internacionais de investigação, nos mais diversos campos, é 
uma realidade e representa um enorme potencial, tanto para os países promotores como 
receptores e ao serem executados de forma apropriada, os resultados podem trazer 
benefícios incalculáveis. 

Nesta perspectiva conhecemos diversos serviços de saúde e participamos de um 
encontro, na sede da "Registered Nurses Association of British Columbia, Vancouver", o 
qual teve como objetivo estudar as possibilidades de um projeto em parceria Brasil-Canadá. 

Mesmo reconhecendo a polêmica criada para este tipo de atividade, qual seja 
profissionais estrangeiros com visão particular de mundo, o qual nem sempre é 
representativa de outro povo, pensamos ser possível familiarizar estes pesquisadores com 
as diferenças culturais, e estas serem consideradas nos estudos. Vale a pena acrescentar 
que a colaboração na investigação é um caminho para encurtar as distâncias entre países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Quanto mais estreita for esta cooperação, quanto mais eficaz a comunicação entre 
os pesquisadores, mais respeito haverá aos países, ao cidadão, suas leis e autoridades. 

Permanece o desafio de contarmos o mais breve possível com pesquisadores 
capazes de assumir e liderar projetos que permitam levar para a prática em saúde uma 
proposta concreta de co-responsabilidade. 
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