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Resumo 

As instituições prestadoras de cuidados de saúde necessitam de efetuar uma mudança 
paradigmática, enquanto consumidoras e produtoras de ciência. Se por um lado os avanços 
tecnológicos e científicos produzem novo conhecimento, tecnologias e técnicas que rapidamente 
tem de ser apropriados pelos profissionais, por outro a produção de conhecimento “útil”, para 
solucionar os problemas complexos com que se deparam os profissionais na sua prática diária tem 
de ser efetuado “in loco” nos contextos onde essa prática acontece. 
Apesar de parecer um chavão várias vezes referenciado por profissionais, políticos e economistas da 
saúde, importa enumerar algumas variáveis que complexificam este panorama como: o 
envelhecimento populacional, o aumento das doenças crónicas, do número de pessoas com 
incapacidades, declínio funcional e com demências. Tais variáveis estão a alterar o perfil de 
morbilidade da população e consequentemente desafiam os profissionais a novos modos de fazer, 
com a finalidade de capacitar as pessoas para os processos de saúde-doença que estão a 
experienciar.  
A questão central dos custos em saúde e da sustentabilidade do Sistema (Nacional) de Saúde 
permitindo que se faça mais com menos recursos não pode ser alheia à investigação e a uma certa 
justiça social a ela associada, identificando novos modelos para a prestação de cuidados. Esta 
necessidade de contenção de custos passa por uma “transferência” de conhecimento e de 
competências para empoderar os familiares a dar continuidade aos cuidados de saúde de que a 
pessoa necessita após a alta hospitalar.  
Nesta linha de pensamento, – defesa da utilização do método científico para promover a resolução 
de problemas, melhorar o conhecimento e transladar rapidamente o mesmo para os consumidores 
finais (profissionais de saúde) e para os beneficiários (clientes dos cuidados de saúde), 
desenvolvemos um trabalho em pareceria entre a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL), o 
Hospital de Vila Franca de Xira e o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo, 
denominado “Transição Segura” que está alicerçado num processo simultâneo de resolução de 
problemas, formação, investigação e ação, em que a finalidade primordial é a Translação do 
Conhecimento (TC) para a resolução de problemas dos diferentes serviços de internamento 
hospitalar para aumentarem o conhecimento e capacitarem os doentes e as famílias no processo de 
transição do hospital para a comunidade, diminuindo a demora média de internamento, favorecendo 
circuitos de comunicação que promovam a continuidade de cuidados para os cuidados de saúde 
primários, diminuindo os reinternamentos após a alta hospitalar, e promovendo a reabilitação das 
pessoas dependentes e a inserção na comunidade de pessoas com doença crónica. Um de entre os 
vários projetos desenvolvidos e em desenvolvimento visa a integração das crianças com diabetes 
inaugural na escola, implicando para além dos parceiros supracitados o envolvimento das equipas de 
saúde escolar com as escolas primárias e secundárias da área de abrangência do hospital. 
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Pelo descrito o enfoque principal em todo o projeto é a TC. Este é um conceito nem sempre 
consensual e muitas vezes analisado num prisma mais passivo da passagem do conhecimento do 
meio onde é produzido para o meio onde é utilizado. No nosso entendimento a TC é um conceito 
amplo, que inclui todas as etapas do conhecimento, ou seja, desde a criação do conhecimento à sua 
aplicação para produzir resultados benéficos para a sociedade (Tetroe, 2007). O Instituto Canadiano 
de Investigação em Saúde (2014) define este processo como dinâmico e interativo, incluindo a 
síntese, disseminação, intercâmbio e aplicação eticamente sólida do conhecimento para melhorar a 
saúde, proporcionar produtos e serviços de saúde mais efetivos e fortalecer o sistema de saúde. 
No protocolo que definimos para o Projeto Transição Segura, em 2014, considerámos que envolver 
os líderes de cada serviço, iria facilitar a investigação e a utilização dos resultados obtidos. Foram 
selecionados, em cada serviço, enfermeiros com mais de 5 anos de atividade profissional, para 
garantir a perícia, com mestrado ou uma especialização e com características para a liderança efetiva 
da equipa, garantindo que os utilizadores do conhecimento tivessem um papel ativo na TC, seja ao 
nível da produção e/ou utilização, fornecendo subsídios sobre métodos e técnicas. 
Numa segunda fase as equipas, dos diferentes serviços identificaram um problema que se colocava 
na transição dos “seus utentes” para a comunidade. Tal problema poderia ter causas diferentes – 
falta de conhecimento, dificuldades de comunicação, diversidade de práticas, entre outros. Após a 
identificação as equipas, através do elo que liderava o processo, foram desafiadas a partilhar entre si 
o problema e a pesquisar nas bases de dados os resultados da investigação primária sobre essa 
problemática, sintetizando-os e desenvolvendo algoritmos para facilitar e uniformizar a tomada de 
decisão da equipa. 
No passo seguinte o desafio foi identificar a necessidade de investigação para resolver questões que 
a atualidade do conhecimento não permitia. 
A investigação que está a ser realizada utiliza métodos de investigação quantitativos e qualitativos. A 
investigação qualitativa foi adotada por permitir aos profissionais de saúde uma compreensão 
alargada da realidade, trazendo para a discussão as vozes dos profissionais e clientes, aproximando 
as necessidades, expectativas e dificuldades na primeira pessoa, sem a mediação da estatística, 
valorizando crenças e o significado que as pessoas atribuem às suas experiências de saúde/doença. A 
abordagem qualitativa, na investigação-ação, tem sido um contributo para a resolução de muitos 
problemas identificados, porque o envolvimento de todos traz um sentido de pertença à própria 
solução na resolução do problema. 
Em paralelo, os investigadores da ESEL envolvidos no projeto estão a monitorizar o uso do 
conhecimento, para determinar a efetividade do plano de TC ao nível dos profissionais, dos clientes e 
suas famílias e a investigar modelos possíveis de TC para a prática clinica baseados nos modelos já 
existentes, salvaguardando as especificidades culturais e políticas do sistema de saúde português. 
Todavia, como em todos os processos de mudança, a alteração de práticas clinicas é demorada, com 
a agravante que as equipas multidisciplinares e a complexidade dos contextos, bem como o 
envolvimento de profissionais de saúde tanto do hospital quanto da comunidade dificultam o 
processo. O que esta mudança de paradigma exige tem inerente um árduo trabalho de articulação, 
sensibilização e preparação para a ação das equipas, num contexto de multidisciplinaridade e 
parceria efetivas. Assim acreditamos que a translação do conhecimento para a prática clinica implica 
formar pares que dinamizem as equipas e as motivem, promovendo a crítica e a reflexão sobre a 
ação, tornando o processo mais célere e menos complexo, possibilitando um encontro entre as 
necessidades de formação e de investigação, o que se repercute na melhoria da qualidade dos 
cuidados, na formação de redes de trabalho promotoras da continuidade da mudança e na satisfação 
de todos os envolvidos: profissionais de saúde, doentes e seus familiares. 
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Palavras-Chave: Translação do Conhecimento; Investigação-Ação; Trabalho de Projeto; Parceria; 
Liderança. 

Recursos Necessários: Sala com vídeo projetor, papel cenário ou 5 folhas de papel A3, marcadores, e 
post-its® de  quatro cores diferentes. 

1- Breve contextualização do tema 

A TC desde a criação do conhecimento e sua aplicação para produzir resultados benéficos para a 
sociedade implica a definição de parcerias entre a academia e os profissionais da práxis. Um dos 
senãos e maior desafio, na saúde, é a rápida e efetiva transferência do conhecimento para os 
contextos de prática clinica e para os beneficiários do conhecimento, capacitando-os para gerir 
os seus processos de saúde/doença. 

2- Objetivo(s) 

Analisar modelos de Translação do Conhecimento para a prática clinica; 
Descrever o Projeto Transição Segura; 
Analisar o impacto dos estudos qualitativos na TC; 
Discutir estratégias para a criação e aplicação dos resultados da investigação qualitativa na 
prática clinica. 

3- Dinâmica/estratégia: 
a. Apresentação (Dinâmica de Grupo)  

Moderador do Painel: Mário Cardoso 

Palestrantes: Cristina Baixinho; Helena Presado; Óscar Ferreira 

b. Exposição Teórica do tema (definir o conteúdo e o tempo de intervenção de cada 
membro)  

Modelos de Translação do Conhecimento em saúde: a experiência internacional: 
Cristina Baixinho (10 min.) 

Projeto transição segura: caracterização do projeto e descrição das etapas: Óscar 
Ferreira (15 min.) 

A investigação qualitativa na Translação do conhecimento: da criação à aplicação: 
Helena Presado (15 min.) 

c. Aplicação em outros contextos  
Este é um projeto transversal a contextos onde haja continuidade de cuidados entre 
o hospital e a comunidade, com interesse internacional 
 

d. Discussão 
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A Partilha de experiências e debate de ideias será dinamizada pelo moderador: Mário 
Cardoso (20 min.). Será utilizada a técnica de discussão “Gallery Walk”, dividindo os 
presentes em grupos de quatro elementos para responder às seguintes 
questões/desafios: 

1. Na sua opinião quais as estratégias mais eficazes para a TC na saúde? 
2. Identifique 3 fragilidades do projeto Transição Segura e proponha a respetiva 

solução. 
3. Na sua opinião qual o papel da investigação qualitativa na investigação-ação? 
4. Qual o contributo da investigação qualitativa para a Translação do 

Conhecimento? 
 

4- Aplicação da proposta na realidade/exemplos práticos; 
 
Durante a apresentação dos membros do painel será apresentada a metodologia de trabalho 
com os profissionais do “terreno”, os sete projetos em cursos e os trabalhos de investigação-
ação que decorrem em cada um. 
 

5- Resultados esperados. 
 
Divulgação do Projeto Transição Segura. Angariação de contributos dos investigadores 
internacionais. Disseminação do conhecimento.  

Nota biográfica de todos os membros/dinamizadores do Painel de Discussão (entre 70 e 100 
palavras). 

Mário Cardoso. Professor Adjunto na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Doutorando em 
Ciências da Educação da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Lisboa. Curso de 
Especialização em Ciências da Educação na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia de 

Lisboa. Título de Especialista da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Especialidade em 
Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia. Áreas de Investigação: Transação para a 
Menopausa, Prevenção de Lesões músculo-esqueléticas nos Enfermeiros especialistas. 

 

Maria Helena Presado. Professora-Adjunta na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Doutora 
em Psicologia ramo de Psicologia Clinica e da Saúde. Mestre em Comportamento Organizacional. 
Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia. Investigadora na CEMRI(Centro de 
Estudos Multiculturais da Universidade Aberta) e UI&DE. Áreas de Investigação: Transação para a 
Menopausa, Prevenção de Lesões músculo-esqueléticas nos Enfermeiros especialistas. 
Coordenadora do Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia da ESEL. Membro da 
Comissão Científica do CIAIQ 2017. 

 

Óscar Ferreira. Professor Adjunto na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Doutor em 
Educação, na Especialidade de Historia da Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de 
Lisboa. Mestre em Educação Médica pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. 
Licenciado em Administração dos Serviços de Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem 
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Maria Fernanda Resende – Lisboa e especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica pela mesma 
escola. Ex-Vice-Presidente da Direção da Escola Superior de Enfermagem Francisco Gentil 
(2006/2007); Professor de História de Enfermagem da Licenciatura em Enfermagem da Escola 
Superior de Enfermagem de Lisboa. Investigador da Linha de História de Enfermagem da ui&de. 
Colaborador do Grupo de Investigação de Historia da Educação da Unidade de Investigação e 
Desenvolvimento em Educação e Formação (UIDEF) – IE-UL. Presidente da Direção da Associação 
Nacional de Historia de Enfermagem (ANHE). Secretário da Assembleia Geral da Associação da 
Historia de Educação de Portugal (HISTEDUP). Membro da Sociedade Portuguesa de Ciências da 
Educação (SPCE). 

 

Cristina Lavareda Baixinho. Professora-Adjunta na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. 
Doutora em Enfermagem. Mestre em Saúde Escolar. Especialista em Enfermagem de Reabilitação. 
Investigadora na Unidade de Investigação em Saúde. Áreas de Investigação: Gestão do Risco de 
Queda em idosos residentes em estruturas residenciais para idosos e na comunidade; transição do 
hospital para a comunidade. Editora do Journal of Psychology and Brain Studies. Membro da 
Comissão Científica do CIAIQ 2017. 
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