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Resumo.  

O desenvolvimento da investigação, o aparecimento de uma nova geração de investigadores e a 
evolução das ciências da saúde e tecnologias afins tem possibilitado, nos últimos anos, um aumento 
exponencial de estudos, contudo muitos dos resultados da investigação acabam por não ter impacto 
direto, nem na prestação de cuidados, nem na definição de políticas de saúde efetivas. As causas 
para esta dificuldade são diversificadas, desde a pertinência do desenho de estudo para a práxis, às 
dificuldades na divulgação, passando pela baixa cultura de investigação de algumas instituições ou 
pela baixa literacia dos consumidores finais dos cuidados de saúde (Baixinho, Ferreira, Marques, 
Presado, & Cardoso, 2017).  
Estes constrangimentos têm levado alguns investigadores a constatar que a utilização dos resultados 
da pesquisa é lenta, tornando a inovação na prestação de cuidados de saúde difícil e que alguns 
resultados utilizados já estão obsoletos. A identificação deste problema tem trazido à discussão 
pública a necessidade de se desenvolverem esforços para disseminar achados científicos de forma 
mais efetiva e para adotar uma tomada de decisão baseada em evidência na prática clínica e na 
formulação de políticas (Oelke, Lima, & Acosta, 2015). Apesar da transferência do conhecimento ser 
uma preocupação, e de se proporem diferentes estratégias para a Transferência do Conhecimento 
(TC), constata-se que na clínica os profissionais, e os próprios investigadores, privilegiam, 
predominantemente, modelos lineares e unidirecionais, para levar passivamente a informação dos 
investigadores aos utilizadores e consumidores (Baumbusch, Kirkham, Khan, McDonald, Semeniuk, 
Tan, & Anderson, 2008; Baixinho et al., 2017). 
Os modelos utilizados, alicerçados na denominada PBE (prática baseada na evidência) são 
predominantemente quantitativos. Uma breve análise à PBE permite concluir que nas diferentes 
classificações de níveis de evidência, os estudos randomizados e as revisões sistemáticas de 
literatura, com metanálise, encabeçam o ranking (Baumbush et al., 2008; Baixinho et al., 2017). A 
maioria desses estudos estão relacionados essencialmente com intervenções/procedimentos 
técnicos, que são referenciados como sendo as melhores práticas (Baumbush et al., 2008), mas que 
na realidade não esgotam nem toda a atividade clínica (Baixinho et al., 2017), nem a abordagem 
individualizada da TC para os clientes dos cuidados de saúde.   
A opção pela utilização de modelos unidirecionais tem produzido lacunas que Pearson, Jordan e 
Munn (2012), classificam em: a) dificuldades em identificar as necessidades da saúde globais para a 
descoberta de novos conhecimentos, por meio da pesquisa; b) ausência de pontes entre esse novo 
conhecimento e a produção de pesquisa clínica e social para garantir a sua aplicabilidade e c) 
dificuldades na incorporação do conhecimento produzido em boas práticas e em políticas do sistema 
de saúde. 
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Para além das lacunas supracitadas alguns investigadores alertam que as guidelines, algoritmos e 
outro tipo de instrumentos e suportes para a TC privilegiam os resultados obtidos por estudos 
predominantemente quantitativos, em detrimento dos resultados da investigação qualitativa 
(Baixinho et al., 2017). Tradicionalmente a investigação quantitativa tem tido um peso maior no 
campo da saúde, predominando na formação e na clínica, preterindo para segundo plano os 
resultados obtidos através de métodos qualitativos e até mistos (Baixinho et al., 2017). 
Emerge a modificação desta realidade, porque a incorporação dos resultados da investigação 
qualitativa permite: uma melhor compreensão dos fenómenos na perspetiva das necessidades 
sentidas e das estratégias utilizadas para a gestão e adesão ao regime terapêutico e autocuidado; 
uma transformação qualitativa da prática com individualização do cuidado; e um benefício direto 
sobre a saúde do cidadão (Baixinho et al., 2017). Para que tal aconteça há que modificar as redes de 
comunicação e colaboração, entre pesquisadores e profissionais, promover a reflexão sobre as 
práticas, os “modos de fazer” e as consequências da atividade, usando o conhecimento baseado na 
investigação (Baumbush et al., 2008), incorporando-o no contexto de cuidados (Pereira, 2013). 
Baumbush et al. (2008) advogam que a chave para esta abordagem é a compreensão que os 
resultados da investigação devem ter significado para os profissionais de saúde, o que determina que 
o investigador tenha de se preocupar desde o início com a divulgação e incorporação dos resultados 
na clínica. A definição do objeto de estudo com a identificação clara dos fenómenos de interesse, dos 
métodos e técnicas para os investigar continua a ser um desafio presente para qualquer investigador 
na atualidade, mas sem dúvida que o futuro traz a emergência da produção de conhecimento que 
possa ser transferido para a clínica, com valorização e empoderamento da práxis clínica, otimizando 
diferentes tipos de conhecimento: empírico, ético, estético, pessoal, intuitivo, entre outros (Baixinho 
et al., 2017).  
Face ao exposto há que repensar o lugar da investigação qualitativa, na produção, incluindo a 
transferência do conhecimento para a clínica e as estratégias para a incorporação na práxis dos 
resultados qualitativos, esbatendo as barreiras/obstáculos que dissociam o conhecimento em quanti 
ou qualitativo (Baixinho et al., 2017). É certo que a utilização dos achados de natureza qualitativa irá 
produzir, não só, melhores resultados no cuidado à população, como também irá direcionar os 
produtos ao nível dos cuidados dos diferentes profissionais, com tradução nos fins dos sistemas de 
saúde (Oelke, Lima, & Acosta, 2015). Mas também a este nível se colocam desafios complexos como 
a monitorização e avaliação do impacto da utilização do conhecimento, com recurso a indicadores 
que sejam sensíveis a achados e não a dados (Baixinho et al., 2017). 
A resposta a algumas destas questões passa pelo trabalho colaborativo e participativo entre 
academia e instituições de saúde, para que se possam gerar mudanças duradouras e conhecimento 
“útil”, motivar profissionais, melhorar o marketing das instituições, diminuir custos e acima de tudo 
permitir o melhor cuidado, no momento adequado, com o conhecimento atual, e com traduções 
diretas na melhoria da saúde da população, na acessibilidade aos serviços e diminuição dos custos 
(Baixinho et al., 2017). 
Para uma rutura epistemológica com a visão tradicional da produção de conhecimento, atribuindo-
lhe um valor de justiça social e de contributo para a sustentabilidade dos sistemas de saúde e de 
desenvolvimento do potencial dos recursos humanos na saúde (Baixinho et al., 2017) há questões 
que necessitam de uma resposta viável e ágil da comunidade científica: como se transfere a 
investigação qualitativa para os contextos de prática clínica? Quais os modelos? Quais as 
implicações? Quais os papéis de cada ator (Investigadores, Docentes, Clínicos e Cidadãos)? 
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Recursos Necessários: Sala com vídeo projetor, papel cenário ou 5 folhas de papel A3 e marcadores. 

Proposta de organização do painel de discussão 

1- Breve contextualização do tema: 

A Transferência do Conhecimento é um processo complexo que envolve investigadores e 
consumidores finais do conhecimento numa interação dinâmica para produzir resultados 
sensíveis em saúde. A investigação qualitativa pela sua natureza, métodos e técnicas, tem um 
papel relevante no envolvimento dos investigadores com os locais de prática clínica e por isso 
importa desenvolver modelos que alicercem a TC produzido por estudos qualitativos para a 
clínica.  

2- Objetivo(s): 

• Analisar modelos de TC para a prática clínica;  

• Debater o impacto dos estudos qualitativos na produção de conhecimento para a prática 
clínica dos profissionais de saúde e consumidores do mesmo; 

• Discutir estratégias para a criação e aplicação dos resultados da investigação qualitativa 
na prática clínica. 

 
3- Dinâmica/estratégia: 

a. Apresentação (Dinâmica de Grupo) 

Moderador do Painel: Mário Cardoso  

Palestrantes: Cristina Baixinho; Helena Presado; Óscar Ferreira; Fátima Mendes Marques 
e Armando David 
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b. Exposição Teórica do tema (definir o conteúdo e o tempo de intervenção de cada 

membro)  

• Modelos de TC em saúde: a experiência internacional: Cristina Baixinho (10 
min.)  

• Repensar os projetos de investigação qualitativa a partir dos modelos de TC: 
Helena Presado (10 min.)  

• Definição de projetos em parceria entre investigadores e profissionais da praxis 
clínica: Armando David e Óscar Ferreira (20 min.) 

• Investigação-ação e TC: Fátima Marques (10 min.) 
 

c. Aplicação em outros contextos:  
 

O enfoque do painel é a TC na área da saúde, todavia o tema é transversal a outras 
áreas, que se debatem com as dificuldades de agilizar a introdução dos resultados da 
investigação nos contextos. 

 
d. Discussão:  
 
A Partilha de experiências e debate de ideias será dinamizada pelo moderador: Mário 
Cardoso (30 min.). A partir de um modelo de TC vai ser solicitado aos participantes a 
identificação de estratégias para transferir o “conhecimento qualitativo” para a 
resolução de um problema clínico. 
 

4- Aplicação da proposta na realidade/exemplos práticos: 
 

Esta é uma questão central nos cuidados de saúde, para melhorar a literacia da população, 
optimizar recursos e controlar gastos. A partilha de algumas boas práticas existentes na clínica, 
aliada à pertinência e atualidade da temática possibilitam a disseminação do conhecimento e 
pode dar algumas ferramentas para quem tem projetos em curso. 

 
5- Resultados esperados: 

 

• Partilha de ideias e subsídios para a análise de modelos de TC do conhecimento produzido 
por métodos qualitativos (ou mistos). 

• Sensibilizar os investigadores para a necessidade de prever a utilização do conhecimento 
pelos seus utilizadores no projeto de investigação. 
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