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Resumo.Na atualidade, nem o processo de pesquisa esgota-se com o fim da pesquisa e nem a 
publicação dos resultados são suficientes para que o conhecimento seja consumido. Gestores 
públicos, formuladores de políticas públicas e participantes de pesquisa têm pouco ou nenhum 
benefício direto com os achados de uma pesquisa. O vazio entre o que se sabe e o que se faz precisa 
ser superado para que resultados de pesquisa se convertam em justiça social. Por conseguinte, o uso 
sistemático de evidências científicas na formulação e implementação de políticas de saúde 
representa um grande desafio para as organizações de saúde, governamentais ou não. Como traduzir 
os conhecimentos advindos dos achados de pesquisas qualitativas, no campo da saúde? Esse é um 
questionamento que pode ser respondido com a aplicação do modelo conceitual 
doknowledgetranslation(KT) que surge na saúde como uma necessidade de o conhecimento gerado 
com as pesquisas mover-se para além do conhecimento publicado nos periódicos científicos 
(disseminação do conhecimento) para o seu uso na prática cotidiana em saúde. Entre os conceitos 
chave relacionados ao uso de evidências científicas, adotados pelo CanadianInstitute for Health 
Research (CIHR, 2010, 2012) e recomendados pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2006), 
destacam-se evidência científica e knowledgetranslation. A ciência do translation (pesquisa de 
implementação) compreende o fazer a tradução (por a tradução em prática). A pesquisa 
translationinclui: focalizar no vazio da tradução e desenvolver a pesquisa de forma colaborativa (iKT- 
tradução do conhecimento integrado à pesquisa). Nesse sentido, é preciso estudar os determinantes 
do uso do conhecimento e os métodos eficazes de promoção da absorção desse conhecimento. Isso 
implica um movimento de transposição do conhecimento produzido para a prática clínica dos 
cenários de cuidados nos serviços de saúde (Cabral et al, 2017). Straus, Tetroe, Graham (2013) 
propõem que a tradução de conhecimento seja desenvolvida em dois movimentos cíclicos; 
internamente, o ciclo da criação do conhecimento, envolvendo um funil invertido; e externamente, o 
ciclo de ação ou aplicação do conhecimento. O ciclo interno é um processo em que o conhecimento 
é implementado. Denominado de conhecimento-a-ação, esse ciclo é determinado pela identificação 
do problema, pois, a partir dele, inicia-se o movimento de transformação do conhecimento científico 
em ação, desde a identificação da necessidade do conhecimento, à construção da síntese e 
elaboração de um produto ou ferramenta. O ciclo de ação ou aplicação (knowledge-to-action) é o 
processo pelo qual o conhecimento é implementado. Consiste em sete fases que podem ocorrer 
sequencialmente ou não, influenciando umas as outras em vários pontos do ciclo, incluindo os 
processos necessários para implementar o conhecimento nos ambientes dos cuidados de saúde, a 
saber: identificação do problema - identificar, revisar e selecionar os conhecimentos a serem 
implementados; adaptação ou customização do conhecimento ao contexto local; avaliação dos 
determinantes de barreiras ao uso do conhecimento; seleção, adaptação, implementação e 
monitoramento das intervenções; avaliação dos resultados ou o impacto da utilização do 
conhecimento; e estratégias determinantes para garantir o uso sustentável do conhecimento. 

mailto:icabral444@gmail.com
mailto:cristiane.paula@ufsm.com
mailto:cadicha10@gmail.com


Painéis de Discussão 

 

Integrado à estrutura está a necessidade de considerar as várias partes interessadas que são os 
usuários finais do conhecimento para quem destina-se o que está sendo implementado. Nesse 
sentido, o presente painel se propõe a apresentar o modelo conceitual do KT integrado (iKT)à 
pesquisa participativa em saúde, pois considera que o usuário do serviço é o consumidor final do 
conhecimento produzido. Além disso, pretende-se ilustrar a aplicação do modelo conceitual em 
pesquisas com famílias, adolescentes e estudantes. Como por exemplo, o estudo de Joseph Dimas de 
Oliveira, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Crianças com Necessidades Especiais de Saúde 
(EEAN/UFRJ), integra o projeto de pesquisa do CNPq daDra Ivone Evangelista Cabral, que trata da 
tradução de conhecimentos científicos sobre cuidados de crianças com necessidades especiais de 
saúde. A pesquisa gerou um almanaque sobre os cuidadosà criança após a reversão de colostomia 
(Oliveira, Cabral, 2018). Para a produção do materialaplicou-se todas as etapas do ciclo de criação do 
conhecimento e parte do ciclo de ação. Os conhecimentos gerados com a pesquisa empírica em 
redes sociais se somaram às melhores evidências e boas práticas para responder as demandas de 
conhecimento na resolução de situações limites dos cuidados e contribuir para as melhores decisões 
a serem tomadas pelos familiares no cuidado. As narrativas das famílias foram utilizadas como fonte 
de inspiração para a criação da história do almanaque (Oliveira, 2018). Um outro exemplo, oprojeto 
matricial desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Cuidado à saúde das pessoas, famílias e sociedade 
(GP-PEFAS/UFSM), sob orientação de Cristiane Cardoso de Paula, intitulado “Tecnologia educativa 
para aprendizagem da fisiologia da lactação: tradução do conhecimento” gerou uma tecnologia 
educativa musical. Para a produção da referida tecnologia aplicou-se todas as etapas do ciclo de 
criação do conhecimento e parte do ciclo de ação. A síntese do conhecimento, gerada no estudo de 
revisão, foi traduzida na letra da música, com melodia produzida pelo curso de música da UFSM/RS. 
A música foi registrada, submetida à validação de conteúdo, totalizando 18 juízes experts em 
aleitamento materno, contemplando todas as regiões do Brasil, resultando no Índice de Validade de 
Conteúdo global (IVC) de 0,89. A criação do componente visual da tecnologia (vídeo com animação), 
com apoio do Núcleo de Tecnologia Educativa (NTE/UFSM), será submetida à validação daqueles 
juízes experts (Cherubin, 2018). O projeto matricial “Revelação do Diagnóstico de infecção pelo HIV 
na infância” está produzindo um guia de comunicação de más-notícias para os profissionais da saúde, 
com o objetivo de subsidiar o acompanhamento da revelação do diagnóstico de infecção pelo HIV na 
infância. Também com apoio do NTE/UFSM, a síntese do conhecimento, gerada no estudo de 
revisão, articulada ao conhecimento empírico, gerado com a pesquisa convergente assistencial com 
os profissionais, foi traduzida na tecnologia cuidativa, submetida à validação dos juízes experts. E o 
projeto matricial “Segurança alimentar e nutricional para crianças verticalmente expostas ao HIV: 
intervenção educativa” compromete em desenvolver uma tecnologia educativa para promoção de 
práticas alimentares, visando à melhoria do conhecimento e atitude de profissionais de saúde e 
cuidadores familiares de crianças verticalmente expostas ao HIV. A estratégia de caráter 
socioeducativo se dará por meio da construção de cartilha de Educação Alimentar e Nutricional 
(EAN), voltada para alimentação segura e adequada para lactentes não amamentados, também com 
apoio do NTE/UFSM. A validação, em conteúdo, aparência e aplicabilidade, será desenvolvida com os 
expertises e a população-alvo. Com delineamento quase experimental, a etapa de pesquisa será um 
estudo do tipo antes e depois, com o objetivo de avaliar os efeitos de uma intervenção educativa 
para a melhoria do conhecimento, atitude e práticas de profissionais de saúde e cuidadores 
familiares para alimentação de crianças verticalmente expostas ao HIV. A pesquisa de Ana 
Claudiaalinhada com o Programa o “Be Sweet to Baby”, Coordenado pela Dra Denise Harisson, 
descreve o uso de mídia social como uma estratégia de tradução do conhecimento para disseminar 
informações de recomendações e intervenções efetivas no manejo da dor neonatal, utilizando o 
modelo conceitual “ciclo do conhecimento-a-ação”.  



Painéis de Discussão 

 

Palavras-Chave: Knowledgetranslation; Disseminação de conhecimento;Cuidado em saúde 

Referências 

Canadian Institutesof Health Research (CIRH)(2010). Knowledge to Action: An end-of-grant 
knowledge translation casebook. Otawa: Majesty the Queen in Right of Canada. Available on the 
Web in PDF and HTML formats: http://www.cihr-
irsc.gc.ca/e/documents/cihr_kt_casebook_2010_e.pdfISBN: 978-1-100-15104-5  
Canadian Institutes of Health Research(CIRH) (2012). Guide to Knowledge Translation Planning at 
CIRH: Integrated and End-of-Grant Approaches. Otawa: Majesty the Queen in Right of Canada. 
Available on the Web in PDF and HTML formats: http://www.cihr-
irsc.gc.ca/e/documents/kt_lm_ktplan-en.pdf. ISBN 978-1-100-20517-5 
Cherubim, D.O (2018). Tecnologia educativa musical para a aprendizagem da fisiologia da lactação: 
tradução do conhecimento. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Programa de Pós-graduação 
em Enfermagem. Universidade Federal de Santa Maria. 
Straus, S.E.,Tetroe, J., & Graham, I. D. (2013). Knowledge translation in health care: moving from 
evidence to practice. 2ªa ed. Ed Wiley-Blackwell Ltda. 
Oliveira, J.D., Cabral, I.E. (2018). Um dia de cada vez na vida de Miguel. Viverapós a reversão de 
colostomia. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem AnnaNery. 
Oliveira, J.D. (2018). Tradução de conhecimento e narrativas de famílias nos cuidados à criança após 
reversão de colostomia: produção de história em quadrinhos. Tese (Doutorado em Enfermagem). 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery. 
World Health Organization (WHO) (2006). Bridging the “Know–Do” Gap Meeting on Knowledge 
Translation in Global Health. Geneva: WHO. Available at: 
https://www.measureevaluation.org/resources/training/materials/high-impact-research-training-
curricula/bridging-the-know-do-gap.pdfaccess on 10 July 2017. 
Cabral, I.E,Bubabué, R.M., & Oliveira, J.D., Paula, C.C. et al. (2017). KnowledgeTranslation – uma 
possibilidade para traduzir resultados de pesquisa em prática de saúde e enfermagem. In Teixeira, E. 
(Org). Desenvolvimento de Tecnologias Cuidativo-Educacionais. 1ª ed. Porto Alegre: EditoraMoriá, p. 
241-262. 
 

Recursos Necessários: equipamento de projeção de mídia com sonorização acoplado para projeção 
de vídeos.  

 

Proposta de organização do painel de discussão 

1- Breve contextualização do tema 
Knowledge translation (KT) foidefinido pela principal agênciacanadense de financiamento de 
pesquisaemsaúde -InstitutoCanadense de Pesquisaem Saúde (CIHR- Canadian Institute of 
Health Research) - como“a dynamic and iterative process that includessynthesis, 
dissemination, exchange and ethically sound application of knowledge to improve health, 
provide more effective health services and products and strengthen thehealth care system.” 
Ou seja, um processo dinâmico e interativo que inclui síntese, disseminação, troca e 
aplicação de um conhecimento eticamente aceitável para melhorar a saúde, oferecer 
serviços de saúde e produtos mais efetivos, e para o fortalecimento do sistema de saúde. 
Particularmente no Brasil, o incremento para o uso de evidências científicas deu-se a partir 
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de 2013 com a criação da Rede EVIPNET Brasil, pelo Departamento de Ciência e Tecnologia 
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. 

 
2- Objetivo(s) 

a. Definir integrated knowledge translation (iKT). 
b. Descrever o modelo conceitual do conhecimento-a-ação e sua aplicabilidade em pesquisas 
com famílias, adolescentes e estudantes. 
c. Debater a abordagem metodológica participativa nas pesquisas iKT, seus limites e 
possibilidades.  
 

3- Dinâmica/estratégia: 
a. Apresentação (Dinâmica de Grupo) – exposição dos temas seguido de discussão com 

a plenária.  
b. Exposição Teórica do tema (conteúdo e tempo de intervenção de cada membro) 

Painelista 1 – aspectos epistemológicos do modelo conceitual do conhecimento-a-
ação. A abordagem  participativa em pesquisas que integram o KT no processo de 
construção do conhecimento – 20 minutos 
Painelista 2 – Estrutura do modelo e sua aplicação em estudos na área de saúde da 
criança – 20 minutos 
Painelista 3 – Exemplificação do uso do modelo em uma pesquisa de doutorado – 20 
minutos 

c. Aplicação em outros contextos – O modelo vem sendo aplicado na área de saúde e 
ambiente.  

d. Discussão – 30 minutos, com a mediação da primeira painelista 
 

4- Aplicação da proposta na realidade/exemplospráticos: 
Será apresentado por todos os painelistas, como aplicar o modelo conceitual do 
conhecimento-a-ação. 
 

5- Resultados esperados 
Que o público conheça a aplicabilidade do Knowledgetranslation integrado (iKT) à pesquisa 
como estratégia de tradução do conhecimento científico na geração de produtos, modelos e 
processos de cuidar e educar em saúde.  
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