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O DESAFIO DA TRANSFERIBILIDADE DO CONHECIMENTO…

Rui Pedro Gomes Pereira 

Funchal, 22 de outubro de 2016

ruipereira@ese.uminho.pt

05/12/2017 Currículo Profissional - Rui Pedro Gomes Pereira 2Rui Pedro Gomes Pereira



05/12/2017

2

A prestação de cuidados de saúde no contexto atual

• Custos elevados;

• Internamentos de curta duração;

• Aumento do número de pessoas com doença crónica;

• Populações mais envelhecidas com morbilidade aumentada;

• Acréscimo da procura e do consumo em saúde;

• Problemas e desafios em saúde mais complexos;

• Sociedade centrada no conhecimento;

• Distanciamento entre a produção e a utilização do conhecimento;

 Promover Cuidados de Saúde Baseados em Evidências.

Rui Pedro Gomes Pereira
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Porquê advogar uma prática de enfermagem baseada na evidência?

A defesa de cuidados de saúde seguros e de qualidade implica a construção de uma

enfermagem baseada no conhecimento:

• Dar resposta ao mandato e matriz social da profissão;

• Manter e aumentar a credibilidade entre as diversas disciplinas na área da saúde;

• Argumentar a necessidade de mudanças junto dos decisores políticos.

(DiCenso, 2005)

Rui Pedro Gomes Pereira

Enfermagem baseada na evidência & Prática baseada na evidência – Constructos

• Processo • Avaliação dos cuidados

• Melhor evidência • Resolução de problemas

• Tomada de decisão • Envolvimento do paciente

• Orientada pela teoria • Aplicação da investigação na prática

• Uso de experiência clínica / profissional • Identificação e avaliação da investigação

Adaptado de Scott & McSherry, 2008

Rui Pedro Gomes Pereira
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Promoção de práticas baseadas na evidência e na

inovação:

• Recurso à melhor evidência disponível;

• Aplicação da expertise clínica e do juízo profissional;

• Reconhecimento e incorporação das necessidades e 

valores dos doentes / clientes;

• Utilização eficaz dos recursos disponíveis.

Prioridade: Os cuidados de saúde devem ser prestados

usando a melhor evidência disponível para suportar a

tomada de decisão, promovendo a eficiência dos

serviços de saúde.

Objetivo: Facilitar a cultura de práticas baseadas na

evidência.
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Tese de Doutoramento:

ENFERMAGEM BASEADA NA EVIDÊNCIA: ATITUDES, BARREIRAS E PRÁTICAS

(Orientada por)

Doutor António Vaz Carneiro (FM/UL)

Doutora M.ª do Céu Barbieri (ESEP – ICBAS/UP)

Rui Pedro Gomes Pereira

Estudo
exploratório

Estudo I

*Revisão 
integrativa da 

literatura  

EBE: 
Atitudes, 

barreiras e 
práticas

(n = 19)

Estudo II

*Validação: 

QABPBE – 26

(n = 244)

Estudo III

*Validação:

QECPBE – 20

(n = 358)

Estudo IV

*Avaliação 
inicial:

● BRUS

● QABPBE-26

● QECPBE-20

Região Norte

(n = 388)

Estudo V

*Impacto de 
uma 

intervenção 
formativa

(n = 652)

(388 + 264)

*Barreiras à 
prática de 

enfermagem 
baseada em 
evidência no 

contexto 
comunitário:

Um estudo 
de caso 

numa ULS do 
norte de 

Portugal»

(n = 95)

*Doutoramento em Ciências de Enfermagem (2010 – 2015)

Rui Pedro Gomes Pereira
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Objetivos:

• Descrever práticas, atitudes e conhecimentos / competências dos enfermeiros em relação à EBE;

• Avaliar as barreiras à utilização da investigação na prática profissional;

• Verificar correlações entre as barreiras, as atitudes, os conhecimentos, competências / capacidades

e as práticas profissionais.

ESTUDO IV – AVALIAÇÃO DE ATITUDES, BARREIRAS E PRÁTICAS

Rui Pedro Gomes Pereira

ATITUDES, BARREIRAS E PRÁTICAS: RESULTADOS

Participantes (n = 388):

• Mulheres (79,3%)

• Idade: തx = 42 anos, DP = 8,47 (Min. 27 e Máx. 59)

• Licenciados (82,5%); Mestres (16%)

• Especialistas (74,1%)

• Tempo de exercício: തx = 19,5 anos, DP = 8,67 (Min. 4; Máx. 38)

• A exercer em hospitais (69,6%)

• Distrito do Porto (48,3%)

Rui Pedro Gomes Pereira
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ESCALA DE BARREIRAS À UTILIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO (BRUS)

Barreira: n ഥ𝐗 DP
Resposta

Agregada (%)
Subescala

O enfermeiro tem a sensação que as alterações na prática serão

mínimas
380 3,32 0,746 86,3

Caraterísticas 

do 

Enfermeiro

O enfermeiro não se sente capaz de avaliar a qualidade da

investigação
374 3,22 0,772 85,3

O enfermeiro está isolado de colegas conhecedores com quem

possa discutir investigação
376 3,29 0,783 85,1

Barreira: n ഥ𝐗 DP
Resposta

Agregada (%)
Subescala

O enfermeiro não sente ter a autoridade suficiente para alterar os

procedimentos de cuidados
381 3,38 0,798 85,8

Caraterísticas 

da 

Organização

O tempo no emprego é insuficiente para implementar novas ideias 371 3,40 0,824 84,7

Os enfermeiros não têm tempo para ler os estudos de investigação 378 3,32 0,815 84,1

ESCALA DE BARREIRAS À UTILIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO (BRUS)

Barreira: n ഥ𝐗 DP
Resposta

Agregada (%)
Subescala

Os artigos / relatórios de investigação não estão rapidamente

disponíveis
378 3,24 0,742 85,4

Comunicação

do

Estudo

A investigação não é relatada de forma clara e fácil de ler 376 3,24 0,792 83,8

As implicações para o exercício profissional não são claras 381 3,15 0,720 83,8

Barreira: n ഥ𝐗 DP
Resposta

Agregada (%)
Subescala

A investigação em causa não foi replicada 359 3,31 0,688 88,3

Caraterísticas 

da 

Investigação

Os artigos / relatórios de investigação não são publicados de modo

suficientemente rápido
365 3,18 0,832 81,6

A investigação possui aspetos metodológicos pouco claros 376 3,07 0,813 79,0
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QUESTIONÁRIO DE ATITUDES E BARREIRAS À PRÁTICA BASEADA NA EVIDÊNCIA (QABPBE-26)

ATITUDES / BARREIRAS

Discordo totalmente (1); Discordo (2); Concordo (3); Concordo Totalmente (4)

%

DT+D

%

Indecisos

%

C+CT
𝐗 DP 

1ª Implementar práticas baseadas na evidência trará benefícios para o meu

desenvolvimento profissional
0,3 4,9 94,9 3,43 0,501

2ª Sinto que há benefícios em alterar a minha prática, com base na

investigação
2,1 6,2 91,8 3,35 0,552

3ª Creio que deveria fazer formação para me ajudar a utilizar a investigação

eficazmente
5,5 7,5 87,1 3,21 0,542

4ª Sentir-me-ia mais confiante se alguém experiente em investigação me

fornecesse informação relevante
4,7 10,1 85,3 3,18 0,535

5ª Não há incentivos para desenvolver as minhas competências de

investigação para utilização na prática clínica
8,0 13,4 78,6 3,18 0,619

6ª Acho que a adesão dos clientes é um fator fundamental na utilização da

evidência
8,8 13,1 78,1 3,11 0,548

ATITUDES

Rui Pedro Gomes Pereira

QUESTIONÁRIO DE EFICÁCIA CLÍNICA E PRÁTICA BASEADA NA EVIDÊNCIA (QECPBE-20)

𝐗 DP
Subescala “Práticas”

Item: Nunca (1) / Frequentemente (7)

4,76 1,720 Partilhou essa informação com colegas

4,52 1,663 Avaliou os resultados da sua prática

4,48 1,608 Integrou as evidências que encontrou na sua prática

4,35 1,603
Formulou uma pergunta de partida claramente definida, como início de um processo para

preencher essa lacuna

4,25 1,545 Localizou as evidências relevantes depois de ter formulado a pergunta

4,22 1,592 Analisou criticamente e segundo critérios explícitos, qualquer literatura que tenha encontrado

𝐗 DP
Subescala “Atitudes”

Pares de afirmações:

6,20 1,286
A prática com base em evidências é uma perda de tempo (valor 1)

A prática baseada em evidências é essencial à prática profissional (valor 7)

5,93 1,187
Não me agrada que a minha prática clínica seja questionada (1)

Acolho com agrado as perguntas sobre a minha prática (7)

5,80 1,137
Mantenho-me fiel a métodos testados e aprovados em vez de mudar para algo novo (1)

A minha prática mudou devido às evidências que encontrei (7)

Rui Pedro Gomes Pereira
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QUESTIONÁRIO DE EFICÁCIA CLÍNICA E PRÁTICA BASEADA NA EVIDÊNCIA (QECPBE-20)

𝐗 DP
Subescala “Conhecimentos / capacidades e competências”

Item: Pior (1) / Melhor (7)

5,21 0,977 Capacidade de identificar lacunas na sua prática profissional

4,77 1,015 Capacidade de aplicar a informação a casos individuais

4,73 1,171 Competências em TI (Tecnologias de Informação)

4,68 1,012 Competências de pesquisa

4,66 1,150 Capacidade de determinar a utilidade (aplicabilidade clínica) do material

4,63 1,098 Capacidade de analisar, de forma crítica, as evidências segundo normas definidas

4,53 0,981 Monitorização e revisão de competências práticas

4,49 1,040 Perceção dos principais tipos e fontes de informação

4,49 1,065 Saber como obter as evidências

4,48 1,160 Capacidade de determinar a validade (aproximação da verdade) do material

4,04 1,136 Conversão das suas necessidades de informação numa pergunta de investigação

Rui Pedro Gomes Pereira

QECPBE -20

“Práticas”

QECPBE -20

“Atitudes”

QECPBE -20

“Conhecimentos, habilidades e competências”

BRUS

“Caraterísticas do enfermeiro”

BRUS

“Caraterísticas da organização”

BRUS

“Comunicação do estudo”

BRUS

“Caraterísticas da investigação”

r = 0.665**

r = 0.644**

r = 0.603**

r = 0.593**

r = 0.47**

r = 0.23**

r = 0.21**

r = -0.198**

r = -0.147**

r = -0.145** r = -0.138**

r = -0.105*

QABPBE -26r = 0.116*

Legenda:

correlação positiva; correlação negativa

Valor de significância: * p < 0.05 ** p < 0.001

Rui Pedro Gomes Pereira
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ATITUDES, BARREIRAS E PRÁTICAS: AVALIAÇÃO SÍNTESE

• Atitude fortemente positiva face à PBE;

• Níveis inferiores de conhecimentos / competências e de práticas;

• Maior domínio do conhecimento e competência associa-se a maior nível de PBE;

• Dificuldades em localizar e analisar criticamente a literatura científica;

• Influência das condições do exercício e da experiência profissional;

• Necessidade de realizar mais formação;

• Relevo da motivação, do estímulo, incentivo e suporte.

Rui Pedro Gomes Pereira

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YZQLr4OSlfp9UM&tbnid=XvZD-e3Fti1H5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://growyourwellness.com/&ei=7aA8UojJB6et7QbfxIHIBA&bvm=bv.52434380,d.ZGU&psig=AFQjCNFyV_mnMqzoHJnX2THVQ9Q_woeImg&ust=1379791440320844
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Rui Pedro Gomes Pereira

Adaptado de Rimer, B. (2004)

Modelo sinérgico para promover intervenções baseadas na evidência
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A TRANSFERIBILIDADE DO CONHECIMENTO*

*A partir do original Knowledge Translation (KT)

A troca, síntese e aplicação eticamente aceitável do conhecimento dentro de um sistema complexo

de interações entre os investigadores e os utilizadores para acelerar a obtenção de benefícios da

investigação para os cidadãos através da melhoria do seu estado de saúde, de serviços e produtos

mais eficazes, e de um sistema de saúde reforçado.

Canadian Institutes of Health Research (CIHR), 2005

A síntese, o intercâmbio e a aplicação do conhecimento pelas partes (stakeholders) para

acelerar os benefícios da inovação global e local no fortalecimento dos sistemas de saúde e

melhoria da saúde das pessoas.

Organização Mundial de Saúde, 2005

Rui Pedro Gomes Pereira
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CARATERÍSTICAS DO PROCESSO DE TRANSFERIBILIDADE DO CONHECIMENTO:

• Inclui todas as etapas entre a criação de novos conhecimentos e sua aplicação;

• É um processo colaborativo, interdisciplinar, interativo e não-linear;

• Implica necessidades de comunicação multidirecional;

• Inclui múltiplas atividades;

• Enfatiza a utilização do conhecimento gerado (investigação e outras fontes);

• Envolve diversos grupos de utilizadores de conhecimento;

• Orientada para o impacto (outcomes);

(CIHR, 2004)

Rui Pedro Gomes Pereira

TIPOS DE UTILIZAÇÃO DO CONHECIMENTO (Estabrooks, 1999):

Instrumental:

• Aplicação concreta da investigação sendo esta traduzida em formatos materiais utilizáveis

como a construção de protocolos utilizados para suportar tomadas de decisão específicas.

Conceptual:

• Ocorre quando a investigação influencia o pensamento do utilizador mas não a sua

intervenção ou atividade direta. A investigação é utilizada sobretudo para informar tomadas

de decisão.

Simbólico:

• Sobretudo enquanto ferramenta política para legitimar uma determinada posição ou prática.

Rui Pedro Gomes Pereira
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MODELOS DE TRANSFERIBILIDADE DO CONHECIMENTO:

Modelos focados na interação:

• Centrado na relação entre o contexto e o utilizador (Jacobson et al., 2003);

Modelos focados no indivíduo / profissional (practicioner):

• Modelo de Stetler de utilização da investigação (Stetler, 1994, 2001);

Modelo Knowledge Translation do Canadian Institutes of Health Research (2007);

Modelo STAR – University of Texas (Health Science Center® / Stevens, 2012)

Rui Pedro Gomes Pereira

MODELOS DE TRANSFERIBILIDADE DO CONHECIMENTO:

Modelos focados no contexto:

• Modelo de utilização da investigação de Ottawa (Graham & Logan, 2004);

• Ciclo “Do Conhecimento à Prática” (Graham et al., 2006);

• Modelo PARIHS (Promoting Action on Research Implementation in Health Services

Framework) (Kitson, Harvey, & McCormack, 1998; Rycroft-Malone et al., 2002; Rycroft-

Malone, 2004);

• Modelo de Implementação coordenada (Lomas, 1993);

Rui Pedro Gomes Pereira
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Rui Pedro Gomes Pereira

Modelo de Stetler de

utilização da investigação 

O CICLO “DO CONHECIMENTO À PRÁTICA”:

http://ktclearinghouse.ca/knowledgebase/knowledgetoaction

Graham, I. et al. (2006)

http://ktclearinghouse.ca/knowledgebase/knowledgetoaction
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Pesquisar o conhecimento

• Reporta-se ao «conhecimento de primeira geração»;

• Composto por um volume inimaginável de estudos primários, dirigidos

a questões particulares;

• Apresentam-se maioritariamente pouco refinados;

• O acesso a estes faz-se através de bases de dados primárias (e.g.

PubMed, CINAHL).

Rui Pedro Gomes Pereira

Rui Pedro Gomes Pereira

Síntese do conhecimento

• Entendido como o «conhecimento de segunda geração»;

• Agrega conhecimento promovendo as sínteses dos estudos

relativamente a questões específicas;

• Aplicação de métodos reprodutíveis, válidos e rigorosos que

possibilitem minimizar enviesamentos (e.g. revisões sistemáticas,

meta-análises e meta-sínteses);

• São asseguradas por diversos consórcios e disponibilizadas em bases

de dados específicas (Colaboração Cochrane).



05/12/2017

17

Rui Pedro Gomes Pereira

Produtos e instrumentos de conhecimento

• Associado ao «conhecimento de terceira geração»;

• Compostos por sinopses de conhecimento apresentadas de

forma clara, concisa e num formato inteligível;

• Recomendações explícitas que preenchem as necessidades

dos diversos stakeholders, influenciando as práticas;

• Exemplos: Normas de Orientação Clínica e Guidelines.

Rui Pedro Gomes Pereira
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PROMOVER CUIDADOS DE SAÚDE BASEADOS EM EVIDÊNCIAS:

As mudanças de comportamentos e práticas requerem uma visão sistémica ao nível profissional,

do trabalho em equipa, das organizações e do ambiente laboral em termos globais;

Apoiar uma prática clínica baseada na evidência implica:

• Educação (pré & pós-graduada) e formação contínua;

• Responsabilização (accountability) e consciencialização (awareness) profissional;

• Necessidade de um maior suporte organizacional e das hierarquias;

• Dinamizar sinergias entre organizações profissionais, instituições de ensino, reguladores e serviços

centrais / regionais que envolvam a participação ativa dos profissionais.

Rui Pedro Gomes Pereira

FLORENCE NIGHTINGALE (1860)

Let whoever is in charge keep this simple question in her head (not, how can I always do this

right thing myself, but), how can I provide for this right thing to be always done?

“Deixe quem estiver responsável manter esta

pergunta simples na sua cabeça (não, como

posso eu fazer isto de forma correta sempre,

mas), como posso eu providenciar para que

isto seja sempre feito de forma correta?”

Rui Pedro Gomes Pereira
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OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO!

Rui Pedro Gomes Pereira 

Funchal, 22 de outubro de 2016

ruipereira@ese.uminho.pt


