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Enfermagem baseada em evidência: atitudes,
barreiras e práticas entre contextos de cuidados
Maria José Peixoto1ࡸèʠǫáơɭơǫɭŔ2ࡸȍǫƃơ¡Ŕɭʋǫȥɽ3ࡸþơɭơɽŔ¡Ŕɭʋǫȥɽ4 & Céu Barbieri5
1

Professora Coordenadora, ESEP (mariajose@esenf.pt); 2Professor Adjunto, ESE-Minho (ruipereira@ese.uminho.pt); 3Enfermeira Chefe, ULSM (m.alice.martins1@gmail.com); 4Professora Coordenadora, ESEP (teresam@esenf.pt); 5Professora Coordenadora, ESEP (ceu@esenf.pt).

Resumo
Enquadramento: þƦȟ࢛ɽơƎơȟȶȥɽʋɭŔƎȶʠȟŔɽƢɭǫơƎơŹŔɭɭơǫɭŔɽŪɢɭŖʋǫƃŔŹŔɽơŔƎŔȥŔơʽǫƎƦȥƃǫŔá%FȥȶơȥʋŔȥto a maioria das investigações foram realizadas exclusivamente em ambientes de cuidados diferenciados/
hospitalares.
Objetivos: ǫƎơȥʋǫ˪ƃŔɭŹŔɭɭơǫɭŔɽŪá%FơȥʋɭơƃȶȥʋơˉʋȶɽƎơƃʠǫƎŔƎȶɽơƎơɽƃɭơʽơɭŔɽŔʋǫʋʠƎơɽࡹɢɭŖʋǫƃŔɽƎȶɽơȥǉơɭmeiros em relação à PBE.
Método: estudo transversal, incluindo enfermeiros do hospital e dos cuidados de saúde primários. A colheita de dados decorreu entre dezembro de 2010 e julho de 2012. Aplicou-se a uma amostra de conveniência o
ࢩæʠơɽʋǫȶȥŖɭǫȶƎơʋǫʋʠƎơɽǉŔƃơŪáɭŖʋǫƃŔ%ŔɽơŔƎŔơȟFʽǫƎƦȥƃǫŔࢪɽơȥƎȶŔʋŔˉŔƎơɭơɽɢȶɽʋŔƎơࠆ߿ࠆऻȥऑࠁࠃࠃࡳ
Resultados: os enfermeiros demonstraram ser positivo apoiar as práticas com base em investigação, acrediʋŔȥƎȶɩʠơǫɽʋȶʋɭŔɭŖʠȟȟơȍǠȶɭƎơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶɢŔɭŔŔɢɭȶ˪ɽɽŴȶࡳȶƃȶȟɢŔɭŔɭȟȶɽƃȶȥʋơˉʋȶɽʽơɭǫ˪ƃȶʠ࢛ɽơŔ
ơˉǫɽʋƦȥƃǫŔƎơǉŔƃǫȍǫʋŔƎȶɭơɽƃʠǿŔȟƢƎǫŔƢȟŔǫȶɭơȟƃȶȥʋơˉʋȶǠȶɽɢǫʋŔȍŔɭơƎơƎǫ˪ƃʠȍʋŔƎȶɭơɽƃȶȟȟƢƎǫŔɽɽʠɢơriores no contexto dos cuidados de saúde primários.
Conclusão: constata-se a necessidade de suporte adicional na adoção da PBE sendo para tal essencial dinamizar uma política integrada de investigação clínica.
áŔȍŔʽɭŔɽ࢛ƃǠŔʽơFȥǉơɭȟŔǌơȟ%ŔɽơŔƎŔơȟFʽǫƎƦȥƃǫŔࡸáɭŖʋǫƃŔ-ȍǭȥǫƃŔ%ŔɽơŔƎŔơȟFʽǫƎƦȥƃǫŔɽࡸ-ʠǫƎŔƎȶɽƎơòŔʡƎơáɭǫȟŖɭǫȶɽࡸ-ʠǫƎŔƎȶɽƎơòŔʡƎơ

Abstract
%ŔƂȄǊɧȲʙȢƌThere has been demonstrated a number of barriers to evidence-based practice (EBP) however most of the
researches were carried out exclusively in acute / hospital care environments.
Objectives: identify barriers to EBP between care settings and describe the attitudes / practices of nurses related to EBP.
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Method: cross-sectional study, including nurses working in hospital and primary health care. Data collection took place
between December 2010 and July 2012. Was applied to a convenience sample the “Attitudes to Evidence Based Practice
ßʙƟɷʄǨȲȢȢŔǨɧƟࢨʺǨʄǝŔɧƟɷɝȲȢɷƟɧŔʄƟȲǇࠉࠂࡲࠉठࢇȢऌࠄࠆࠆ࢈ࡲ
áƟɷʙȊʄɷnurses demonstrated positive conviction on supporting practices based on research, believing that this will
ŸɧǨȢǊŔŸƟʄʄƟɧƌƟʶƟȊȲɝȜƟȢʄǇȲɧʄǝƟɝɧȲǇƟɷɷǨȲȢࡲ,ȲȜɝŔɧǨȢǊƂȲȢʄƟ˂ʄɷʺƟʶƟɧǨ˩ƟƌʄǝƟƟ˂ǨɷʄƟȢƂƟȲǇǇŔƂǨȊǨʄŔʄȲɧɷʺǝȲɷƟŔʶƟɧage is higher in the hospital setting and hindering averaging higher in the primary care context.
,ȲȢƂȊʙɷǨȲȢIt is necessary to adopt additional support to EBP being essential to stimulate an integrated clinical research policy.
ơˊˁȶɭƎɽFʽǫƎơȥƃơ࢛%ŔɽơƎ¥ʠɭɽǫȥǌࡸFʽǫƎơȥƃơ࢛%ŔɽơƎáɭŔƃʋǫƃơࡸáɭǫȟŔɭˊqơŔȍʋǠ-ŔɭơࡸqơŔȍʋǠ-Ŕɭơ

Introdução
ɢɭŖʋǫƃŔƎơơȥǉơɭȟŔǌơȟŹŔɽơŔƎŔȥŔơʽǫƎƦȥƃǫŔƢƎơ˪ȥǫƎŔƃȶȟȶȶɢɭȶƃơɽɽȶơȟɩʠơȶɽơȥǉơɭȟơǫɭȶɽʋȶȟŔȟ
ƎơƃǫɽɝơɽƃȍǭȥǫƃŔɽʠʋǫȍǫ˖ŔȥƎȶŔȟơȍǠȶɭơʽǫƎƦȥƃǫŔƃǫơȥʋǭ˪ƃŔɭơƃȶɭɭơȥƎȶŪɽʠŔơˉɢơɭǫƦȥƃǫŔƃȍǭȥǫƃŔơŪɽɢɭơǉơɭƦȥƃǫŔɽƎȶɢŔƃǫơȥʋơȥȶƃȶȥʋơˉʋȶƎȶɽɭơƃʠɭɽȶɽƎǫɽɢȶȥǭʽơǫɽࡳá%FŔ˪ǌʠɭŔ࢛ɽơƃȶȟȶʠȟŔǉȶɭȟŔƃȶơɭơȥʋơɽơǌʠɭŔơ
ȶɭǌŔȥǫ˖ŔƎŔƎơơɽʋŔŹơȍơƃơɭɢɭŖʋǫƃŔɽɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔǫɽɩʠơơȟɭơǌɭŔŔɽɽʠȟǫɭ࢛ɽơ࢛ŴȶƃȶȟȶŔɽȟŔǫɽŔƎơɩʠŔƎŔɽƃȶȟ
previsível garantia dos melhores resultados e otimizando os recursos disponíveis, de acordo com a particiɢŔƇŴȶŔʋǫʽŔƎơʋȶƎȶɽȶɽơȥʽȶȍʽǫƎȶɽȥȶɽƃȶȟɢȍơˉȶɽɢɭȶƃơɽɽȶɽʋơɭŔɢƦʠʋǫƃȶɽơƎơʋȶȟŔƎŔƎơƎơƃǫɽŴȶáơɭơǫɭŔ
-ŔɭƎȶɽȶॹ¡Ŕɭʋǫȥɽࠁ߿ࠀࠁࡳ
ǫȟɢȶɭʋŞȥƃǫŔơɽɢơƃǫŔȍơƃɭơɽƃơȥʋơƎŔá%Fǿʠɽʋǫ˪ƃŔŔơɽʋơȥǭʽơȍȶƎơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶƎơǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶƎơɽʋǫȥŔƎŔ
ŔǫƎơȥʋǫ˪ƃŔɭƃȶȟȟŔǫȶɭɢɭơƃǫɽŴȶŔɽǫʋʠŔƇŴȶɽȶŹɭơȶƎǫŔǌȥȷɽʋǫƃȶŪɽŔʋʠŔǫɽŹŔɭɭơǫɭŔɽơŔʋǫʋʠƎơɽǉŔƃơŪá%Fࡳ-ȶȥƃȶȟǫʋŔȥʋơȟơȥʋơȶɽȶŹǿơʋǫʽȶɽƎơ˪ȥǫƎȶɽɢŔɭŔơɽʋŔɢơɽɩʠǫɽŔǉȶɭŔȟŔǫƎơȥʋǫ˪ƃŔɭŹŔɭɭơǫɭŔɽɢơɭƃơƃǫȶȥŔƎŔɽǉŔƃơŪ
adoção de uma prática de enfermagem baseada na evidência em diferentes contextos de cuidados, cuidados
ƎơɽŔʡƎơɢɭǫȟŖɭǫȶɽƃȶȟʠȥǫƎŔƎơơƃʠǫƎŔƎȶɽƎơɽŔʡƎơƎǫǉơɭơȥƃǫŔƎȶɽǠȶɽɢǫʋŔȍŔɭࡸŹƎơɽƃɭơʽơɭŔɽŔʋǫʋʠƎơɽơ
práticas dos enfermeiros em relação à prática baseada em evidência.

Metodologia
Estudo transversal, exploratório, descritivo e metodológico, que decorreu numa unidade local de saúde do
ȥȶɭʋơƎơáȶɭʋʠǌŔȍࡳbȶɭŔȟǫȥƃȍʠǭƎȶɽȶɽơȥǉơɭȟơǫɭȶɽŔơˉơɭƃơɭơȟȥȶɽƃʠǫƎŔƎȶɽƎơɽŔʡƎơɢɭǫȟŖɭǫȶɽčȥǫƎŔƎơɽ
de Saúde Familiar, Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, Unidades de Cuidados na Comunidade
ơčȥǫƎŔƎơƎơòŔʡƎơáʡŹȍǫƃŔơȥȶƃȶȥʋơˉʋȶǠȶɽɢǫʋŔȍŔɭòơɭʽǫƇȶɽƎơ¡ơƎǫƃǫȥŔ࢘zȥʋơɭȥŔȟơȥʋȶࡸòơɭʽǫƇȶɽƎơ-ǫrurgia – Internamento e Cuidados Intensivos Cirúrgicos e Especialidades - Pediatria, Obstetrícia e Consulta
Externa. Relativamente aos contextos comunitários, a recolha de dados efetuou-se entre dezembro de 2010 e
março de 2011, tendo-se obtido 95 inquéritos válidos. No período compreendido entre março e julho de 2012,
colheram-se os dados relativos ao contexto hospitalar, tendo sido respondidos 149 questionários. Através de
uma amostra de conveniência, foram obtidos 244 inquéritos válidos de um total de 345 inquéritos distribuídos
ʋŔˉŔƎơɭơɽɢȶɽʋŔƎơࠆ߿ࠆऻࡳčʋǫȍǫ˖ȶʠ࢛ɽơȶßʙƟɷʄǨȲȢŕɧǨȲƌƟʄǨʄʙƌƟɷǇŔƂƟũÚɧŕʄǨƂŔ%ŔɷƟŔƌŔƟȜDʶǨƌƤȢƂǨŔࢇPereiɭŔ-ŔɭƎȶɽȶॹ¡Ŕɭʋǫȥɽࠁ߿ࠀࠂʋɭŔƎʠ˖ǫƎȶơŔƎŔɢʋŔƎȶƎȶDʶǨƌƟȢƂƟ࢙%ŔɷƟƌÚɧŔƂʄǨƂƟßʙƟɷʄǨȲȢȢŔǨɧƟ¡ƃȇơȥȥŔɽǠʋȶȥ
ॹơơȥơˊࠁ߿߿ࠃࡳþɭŔʋŔ࢛ɽơƎơʠȟɩʠơɽʋǫȶȥŖɭǫȶƎơŔʠʋȶɢɭơơȥƃǠǫȟơȥʋȶƃȶȥɽʋǫʋʠǭƎȶɢȶɭࠁࠅɩʠơɽʋɝơɽƎǫɭǫǌǫƎŔɽ
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às atitudes e barreiras face ao uso da prática baseada em evidência, recursos da informação/investigação
Ǝǫɽɢȶȥǭʽơǫɽ ȥȶɽ ƃʠǫƎŔƎȶɽ Ǝơ ɽŔʡƎơ ơ ŔǫȥƎŔ ɢơȍŔɽ ʽŔɭǫŖʽơǫɽ ɽȶƃǫȶƎơȟȶǌɭŖ˪ƃŔɽࡳ ¶ ɩʠơɽʋǫȶȥŖɭǫȶ Ƣ ŔʽŔȍǫŔƎȶ
com recurso a uma escala de LikertɩʠơʽŔɭǫŔƎơࠀƎǫɽƃȶɭƎȶʋȶʋŔȍȟơȥʋơŔࠄƃȶȥƃȶɭƎȶʋȶʋŔȍȟơȥʋơࡳáŔɭŔ
ŔȥŔȍǫɽŔɭŔʽŔȍǫƎŔƎơƎȶƃȶȥɽʋɭʠƃʋȶɭơƃȶɭɭơȟȶɽŪȥŖȍǫɽơƎȶɽ-ȶȟɢȶȥơȥʋơɽ˪ŔŹǫȍǫƎŔƎơƎȶɩʠơɽʋǫȶȥŖɭǫȶǉȶǫ
ŔʽŔȍǫŔƎŔƃȶȟɭơƃʠɭɽȶŔȶŔȍǉŔƎơ-ɭȶȥŹŔƃǠࡳɲऑ߿ࠅ߿áơɭơǫɭŔ-ŔɭƎȶɽȶॹ¡Ŕɭʋǫȥɽࠁ߿ࠀࠂ. Foram garantidas todas
as autorizações inerentes ao desenvolvimento do estudo. A informação recolhida foi processada através do
ɢɭȶǌɭŔȟŔòáòòStatistical Package for the Social SciencesʽơɭɽŴȶࠁࠀࡳ߿ʠʋǫȍǫ˖ŔȥƎȶŔȥŖȍǫɽơơɽʋŔʋǭɽʋǫƃŔƎơɽƃɭǫʋǫʽŔ
univariada. A comparação de médias entre amostras independentes foi efetuada através do teste t Student.
ŔɽɽȶƃǫŔƇŴȶơȥʋɭơʽŔɭǫŖʽơǫɽȥȶȟǫȥŔǫɽǉȶǫŔȥŔȍǫɽŔƎŔɭơƃȶɭɭơȥƎȶŔȶʋơɽʋơȥŴȶ࢛ɢŔɭŔȟƢʋɭǫƃȶæʠǫ࢛ɩʠŔƎɭŔƎȶʖ2
áơɽʋŔȥŔॹeŔǌơǫɭȶࠁ߿߿ࠂࡳ

Resultados
¶ɽɢŔɭʋǫƃǫɢŔȥʋơɽơɭŔȟȟŔǫȶɭǫʋŔɭǫŔȟơȥʋơƎȶɽơˉȶǉơȟǫȥǫȥȶࠇࠄࠇऻƃȶȟǫƎŔƎơɽơȥʋɭơȶɽࠂࠀ࢛ࠃ߿Ŕȥȶɽࠃࠅࠂऻ
ɽơǌʠǫƎȶƎơࠁࠀ࢛ࠂ߿ŔȥȶɽࠂࠁࠃऻࡳFȟʋơɭȟȶɽɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔǫɽࠂࠅࠀऻƃȍŔɽɽǫ˪ƃŔɭŔȟ࢛ɽơƃȶȟȶơȥǉơɭȟơǫɭȶɽǌɭŔƎʠŔƎȶɽ
33,2% enfermeiros generalistas, 26,6% enfermeiros especialistas e 2,9% como enfermeiros chefes. Em termos
ƎơʽǭȥƃʠȍȶȍŔŹȶɭŔȍʽơɭǫ˪ƃŔȟȶɽɩʠơࠅࠅ߿ऻƎȶɽơȥǉơɭȟơǫɭȶɽƎơʋǫȥǠŔȟʠȟƃȶȥʋɭŔʋȶƎơʋɭŔŹŔȍǠȶɢȶɭʋơȟɢȶǫȥdeterminado. Dos participantes 80,7% tinham o Curso de Licenciatura em Enfermagem, 6,1% o Bacharelato em
FȥǉơɭȟŔǌơȟࠀࠁࠂऻɢȶɽɽʠǭŔȟǉȶɭȟŔƇŴȶŔƃŔƎƢȟǫƃŔɢȷɽ࢛ǌɭŔƎʠŔƎŔȟơɽʋɭŔƎȶȶʠƎȶʠʋȶɭŔȟơȥʋȶơࠀࠃࠇơɽʋŔʽŔȟ
a frequentar uma pós-graduação em diferentes áreas da saúde. Cerca de 48,4% detinham uma especialização
em enfermagem, constatando-se uma predominância da área de enfermagem comunitária 15,6%. Observouse que apenas 26,3% dos enfermeiros haviam estado envolvidos, com estatutos variáveis e heterogéneos, em
diversos projetos de investigação.
Quando inquiridos acerca do acesso à internet no local de trabalho 97,1% referiram ter acesso, sendo que 61,9%
podem fazê-lo livremente e 25,8% fazem-no com limitações de tempo. Quanto ao acesso no domicílio 75,0% dos
enfermeiros mencionam ter acesso ilimitado e 14,8% referem ter acesso limitado. Referem ainda que acedem
diariamente 80,3% e pesquisam sítios com base em evidências 39,8%, jornais onlineࠃࠈࠅऻɽǭʋǫȶɽȶ˪ƃǫŔǫɽࠂࠆࠆऻơ
bases de dados 45,5%.
¥Ŕ˪ǌʠɭŔࠀơɽʋŴȶƎơɽƃɭǫʋŔɽŔɽɢɭǫȥƃǫɢŔǫɽǉȶȥʋơɽƎơǫȥǉȶɭȟŔƇŴȶࡹƃȶȥǠơƃǫȟơȥʋȶɩʠơȶɽơȥǉơɭȟơǫɭȶɽʠɽŔȟɢŔɭŔŔɢȶǫŔɭ
ŔɢɭŖʋǫƃŔࡳ-ȶȥɽʋŔʋŔȟȶɽɩʠơŔɽǉȶȥʋơɽȟŔǫɽʠʋǫȍǫ˖ŔƎŔɽɽŴȶȶɽɢɭȶʋȶƃȶȍȶɽࡸơȟƃȶȥʋɭŔɢŔɭʋǫƎŔŔƃȶȥɽʠȍʋŔơȟɭơʽǫɽʋŔɽ
ƃǫơȥʋǭ˪ƃŔɽɽʠɭǌơƎơơȥʋɭơŔɽơɽʋɭŔʋƢǌǫŔɽȟơȥȶɽʠʋǫȍǫ˖ŔƎŔɽࡳ
Os inquiridos referem que a sua prática clínica diária é baseada em evidência tendo-se obtido, numa escala
de 0 a 100%, uma média de 65,7%.
æʠŔȥƎȶɩʠơɽʋǫȶȥŔƎȶɽɽȶŹɭơŔʋǫʋʠƎơɽơŹŔɭɭơǫɭŔɽŪɢɭŖʋǫƃŔŹŔɽơŔƎŔơȟơʽǫƎƦȥƃǫŔþŔŹơȍŔࠀơƃȶȥɽǫƎơɭŔȥƎȶŔɢơȥŔɽŔɽ
ȟƢƎǫŔɽɽʠɢơɭǫȶɭơɽŔࠄ߿ऻࠀࠅȥʠȟʋȶʋŔȍƎơࠁࠅǫʋơȥɽƎơɽʋŔƃŔȟȶɽɩʠơơȥʋɭơȶʠʋɭȶɽŔɽɢơʋȶɽȶɽơȥǉơɭȟơǫɭȶɽɭơƃȶȥǠơƃơȟŔǫȟɢȶɭʋŞȥƃǫŔƎơŹŔɽơŔɭŔɽɽʠŔɽɢɭŖʋǫƃŔɽȥŔơʽǫƎƦȥƃǫŔƃǫơȥʋǭ˪ƃŔơǫƎơȥʋǫ˪ƃŔȟƃȶȟȶŹŔɭɭơǫɭŔɽŔǉŔȍʋŔƎơƃȶȥ˪ŔȥƇŔ
e experiência na investigação.
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bǫǌʠɭŔࠀFontes de informação utilizadas pelos enfermeiros

þŔŹơȍŔࠀBarreiras e atitudes face à prática baseada na evidência
Posição

%ŔɧɧƟǨɧŔɷࡸʄǨʄʙƌƟɷ

5õࡸ5ࢇठ࢈

¢õ,ࢇठ࢈

,ࡸ,õࢇठ࢈

1º

Implementar práticas baseadas na evidência trará benefícios para o
ȟơʠƎơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔȍࡳ

1,2

9,0

89,8

2º

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

3,3

9,8

86,9

3º

òơȥʋǫɭ࢛ȟơ࢛ǫŔ ȟŔǫɽ ƃȶȥ˪Ŕȥʋơ ɽơ ŔȍǌʠƢȟ ơˉɢơɭǫơȥʋơ ơȟ ǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶ
me fornecesse informação relevante.

6,1

12,7

81,2

4º

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

6,1

18,0

75,8

5º

Creio que deveria fazer formação para me ajudar a utilizar a investiǌŔƇŴȶơ˪ƃŔ˖ȟơȥʋơࡳ

10,2

16,0

73,8

6º

òǫȥʋȶƃȶȥ˪ŔȥƇŔơȟʠʋǫȍǫ˖ŔɭȶƃȶȟɢʠʋŔƎȶɭɢŔɭŔɢơɽɩʠǫɽŔɭǫȥǉȶɭȟŔƇŴȶ
baseada na evidência.

11,5

17,2

71,3

7º

Constato que as limitações de tempo impedem que a prática baseaƎŔȥŔơʽǫƎƦȥƃǫŔɽơǿŔʠɽŔƎŔơ˪ƃŔ˖ȟơȥʋơȥȶȟơʠơˉơɭƃǭƃǫȶƃȍǭȥǫƃȶࡳ

15,1

15,2

69,7

8º

Acredito nos resultados da investigação que leio.

5,3

29,1

65,5

9º

¥ŴȶǠŖƎǫȥǠơǫɭȶɽʠ˪ƃǫơȥʋơɢŔɭŔ˪ȥŔȥƃǫŔɭǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶɽȶŹɭơƃʠǫƎŔdos de saúde.

10,2

28,7

65,5

10º

òǫȥʋȶ࢛ȟơ ƃȶȥ˪Ŕȥʋơ ȥŔ ȟǫȥǠŔ ƃŔɢŔƃǫƎŔƎơ ɢŔɭŔ ŔʽŔȍǫŔɭ Ŕ ɩʠŔȍǫƎŔƎơ
dos artigos de investigação.

7,8

27,5

64,8

11º

Não há incentivos para desenvolver as minhas competências de investigação, para utilização na prática clínica.

16,8

20,9

62,3

12º

Sei como pesquisar informação baseada na evidência.

11,0

27,9

61,0

13º

Creio que a aplicação da investigação à prática depende, até certo
ponto, de quanto é que isso vai custar.

21,3

18,4

60,3
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14º

Tenho constatado que a literatura de investigação por vezes tem resultados contraditórios.

10,7

30,7

58,6

15º

ƃǠȶɩʠơŔɽƃǠơ˪ŔɽŔɢȶǫŔȟŔʠʋǫȍǫ˖ŔƇŴȶƎŔɢɭŖʋǫƃŔŹŔɽơŔƎŔơȟơʽǫdência

17,3

27,5

55,4

16º

Acho difícil manter-me a par de todas as mudanças que, presentemente, acontecem no meu contexto de trabalho.

27,0

20,9

52,0

ơǌơȥƎŔ7þࡹ7࢘7ǫɽƃȶɭƎȶþȶʋŔȍȟơȥʋơࡹ7ǫɽƃȶɭƎȶࡸ¥þ-࢘¥ŴȶþơȥǠȶŔ-ơɭʋơ˖Ŕࡸ-ࡹ-þ࢘-ȶȥƃȶɭƎȶࡹ-ȶȥƃȶɭƎȶþȶʋŔȍȟơȥʋơ

æʠŔȥƎȶƃȶȟɢŔɭŔȟȶɽȶɽɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔǫɽƎơŔƃȶɭƎȶƃȶȟȶɽƎǫǉơɭơȥʋơɽƃȶȥʋơˉʋȶɽƎơʋɭŔŹŔȍǠȶǠȶɽɢǫʋŔȍŔɭơƃȶȟʠȥǫʋŖɭǫȶƃȶȥɽʋŔʋŔȟȶɽɩʠơȥŴȶɽơɭơǌǫɽʋŔȟơɽʋŔʋǫɽʋǫƃŔȟơȥʋơƎǫǉơɭơȥƇŔɽɢऑ߿߿ࠄơȥʋɭơŔƃŔɭŔʋơɭǫ˖ŔƇŴȶɽȶƃǫȶɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔȍơȶƃȶȥʋơˉʋȶƎŔɢɭŖʋǫƃŔƃȍǭȥǫƃŔࡳ¶ŹɽơɭʽŔȥƎȶȶɽɭơɽʠȍʋŔƎȶɽȶŹʋǫƎȶɽŔʋɭŔʽƢɽƎȶɢɭơơȥƃǠǫȟơȥʋȶ
ƎŔơɽƃŔȍŔƎơŔƃȶɭƎȶƃȶȟȶɽƎȶǫɽƃȶȥʋơˉʋȶɽƎơơˉơɭƃǭƃǫȶơȟŔȥŖȍǫɽơʽơɭǫ˪ƃŔɭŔȟ࢛ɽơȶɽɽơǌʠǫȥʋơɽɭơɽʠȍʋŔƎȶɽ
þŔŹơȍŔࠁƃȶȟɽǫǌȥǫ˪ƃŞȥƃǫŔơɽʋŔʋǭɽʋǫƃŔɢख߿߿ࠄࡳ

þŔŹơȍŔࠁ Comparação das médias obtidas entre contextos de prática clínica
ʄǨʄʙƌƟࡸ%ŔɧɧƟǨɧŔ
Acho difícil aceder regularmente à biblioteca
ƃǠȶɩʠơŔɽƃǠơ˪ŔɽŔɢȶǫŔȟŔʠʋǫȍǫ˖ŔƇŴȶƎŔá%F
ƃǠȶɩʠơŔǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶơɽɢơƃǭ˪ƃŔɢŔɭŔŔȟǫȥǠŔŖɭơŔƎơʋɭŔŹŔȍǠȶƢƎơǉɭŔƃŔɩʠŔȍǫƎŔƎơ
Acho que os artigos de investigação não são de fácil compreensão
Acho difícil manter-me a par de todas as mudanças
Sei como pesquisar informação baseada na evidência
Os recursos informáticos de que disponho no local de trabalho são adequados
Tenho constatado que a literatura de investigação por vezes tem resultados contraditórios
-ɭơǫȶɩʠơƎơʽơɭǫŔǉŔ˖ơɭǉȶɭȟŔƇŴȶɢŔɭŔȟơŔǿʠƎŔɭŔʠʋǫȍǫ˖ŔɭŔǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶơ˪ƃŔ˖ȟơȥʋơ

Contexto

t

p

q

-3,563

,000

C

-3,510

q

2,488

C

2,481

q

-2,963

C

-2,869

q

-2,963

C

-2,963

q

-2,300

C

-2,341

q

3,791

C

3,729

q

2,502

C

2,433

q

3,690

C

3,611

q

-2,857

C

-2,943

,014
,003
,003
,022
,000
,013
,000
,005

ơǌơȥƎŔq࢘qȶɽɢǫʋŔȍࡸ-࢘-ȶȟʠȥǫƎŔƎơ

ȶƃȶȟɢŔɭŔɭȟȶɽŔɽȟƢƎǫŔɽơȥʋɭơŔȟŹȶɽȶɽƃȶȥʋơˉʋȶɽʽơɭǫ˪ƃȶʠ࢛ɽơɩʠơȥʠȟŔɢơɭɽɢơʋǫʽŔǉŔʽȶɭŖʽơȍŪŔƎȶƇŴȶƎơ
ʠȟŔá%FơˉǫɽʋơȟǉŔʋȶɭơɽǉŔƃǫȍǫʋŔƎȶɭơɽƃʠǿŔȟƢƎǫŔƢȟŔǫȶɭơȟƃȶȥʋơˉʋȶǠȶɽɢǫʋŔȍŔɭȥȶȟơŔƎŔȟơȥʋơࢩƃǠȶɩʠơŔɽ
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ƃǠơ˪ŔɽŔɢȶǫŔȟŔʠʋǫȍǫ˖ŔƇŴȶƎơáɭŖʋǫƃŔ%ŔɽơŔƎŔȥŔFʽǫƎƦȥƃǫŔࢪࡸࢩòơǫƃȶȟȶɢơɽɩʠǫɽŔɭǫȥǉȶɭȟŔƇŴȶŹŔɽơŔƎŔȥŔơʽǫƎƦȥcia” e “Os recursos informáticos de que disponho no local de trabalho são adequados para pesquisar literatura
ŹŔɽơŔƎŔȥŔơʽǫƎƦȥƃǫŔࢪࡳ¥ȶɽơȥʋǫƎȶǫȥʽơɭɽȶƃȶȥɽʋŔʋŔ࢛ɽơɩʠơȥȶ-ơȥʋɭȶƎơòŔʡƎơɽŴȶɢơɭƃơƃǫȶȥŔƎŔɽƎǫ˪ƃʠȍƎŔƎơɽȥȶ
ŞȟŹǫʋȶƎŔá%FࢩƃǠȶƎǫǉǭƃǫȍŔƃơƎơɭɭơǌʠȍŔɭȟơȥʋơŪŹǫŹȍǫȶʋơƃŔȟŔǫɽɢɭȷˉǫȟŔࢪࡸࢩƃǠȶɩʠơŔǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶƎǫɽɢȶȥǭʽơȍ
ơɽɢơƃǭ˪ƃŔɢŔɭŔŔȟǫȥǠŔŖɭơŔƎơʋɭŔŹŔȍǠȶƢƎơǉɭŔƃŔɩʠŔȍǫƎŔƎơࢪࡸࢩƃǠȶɩʠơȶɽŔɭʋǫǌȶɽƎơǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶȥŴȶɽŴȶƎơ
ǉŖƃǫȍƃȶȟɢɭơơȥɽŴȶࢪࡸࢩƃǠȶƎǫǉǭƃǫȍȟŔȥʋơɭ࢛ȟơŔɢŔɭƎơʋȶƎŔɽŔɽȟʠƎŔȥƇŔɽɩʠơŔƃȶȥʋơƃơȟɢɭơɽơȥʋơȟơȥʋơȥȶȟơʠ
ƃȶȥʋơˉʋȶƎơʋɭŔŹŔȍǠȶࢪࡸࢩþơȥǠȶƃȶȥɽʋŔʋŔƎȶɩʠơŔȍǫʋơɭŔʋʠɭŔƎơǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶɢȶɭʽơ˖ơɽɭơɢȶɭʋŔɭơɽʠȍʋŔƎȶɽƃȶȥʋɭŔƎǫʋȷɭǫȶɽࢪơࢩ-ɭơǫȶɩʠơƎơʽơɭǫŔǉŔ˖ơɭǉȶɭȟŔƇŴȶɢŔɭŔȟơŔǿʠƎŔɭŔʠʋǫȍǫ˖ŔɭŔǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶơ˪ƃŔ˖ȟơȥʋơࢪࡳ
¥ȶɽɭơɽʋŔȥʋơɽǫʋơȥɽƎŔơɽƃŔȍŔȥŴȶɽơơȥƃȶȥʋɭŔȟƎǫǉơɭơȥƇŔɽơɽʋŔʋǫɽʋǫƃŔȟơȥʋơɽǫǌȥǫ˪ƃŔʋǫʽŔɽɽơȥƎȶƎơƎơɽʋŔƃŔɭ
uma sobreposição entre os resultados obtidos independentemente dos contextos. De entre estas situações
ơɢȶɭŔɢɭơɽơȥʋŔɭơȟɽȶŹɭơɢȶɽǫƇŴȶʋȶʋŔȍȟƢƎǫŔɽǫǌʠŔǫɽɭơŔȍƇŔȟ࢛ɽơȶɽɽơǌʠǫȥʋơɽǫʋơȥɽࢩ¡ʠǫʋŔƎŔǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶ Ǝǫɽɢȶȥǭʽơȍ ȥŴȶ Ƣ ɭơȍơʽŔȥʋơ ɢŔɭŔ Ŕ ȟǫȥǠŔ ɢɭŖʋǫƃŔ ɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔȍࢪࡸ ࢩ¶ɽ ɭơɽʠȍʋŔƎȶɽ ƎŔ ǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶ ȥŴȶ ɽŴȶ
facilmente transferíveis, frequentemente, para a minha prática clínica” e “Implementar práticas baseadas na
ơʽǫƎƦȥƃǫŔʋɭŔɭŖŹơȥơǉǭƃǫȶɽɢŔɭŔȶȟơʠƎơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔȍࢪࡳ

Discussão
Reconhecendo a centralidade e importância atribuída à PBE é importante caraterizar e conhecer a realidade
ŔʋʠŔȍƎơȟȶƎȶŔƎơ˪ȥǫɭơɽʋɭŔʋƢǌǫŔɽơɽʠɽʋơȥʋŔɭǫȥʋơɭʽơȥƇɝơɽɩʠơɽơʋɭŔƎʠ˖ŔȟȥŔŔƎȶƇŴȶƎŔɽȟơȍǠȶɭơɽɢɭŖʋǫƃŔɽ
ƃȍǭȥǫƃŔɽƃȶȟŹŔɽơȥŔȟơȍǠȶɭơʽǫƎƦȥƃǫŔƃǫơȥʋǭ˪ƃŔƎǫɽɢȶȥǭʽơȍࡳ
Neste contexto a utilização de uma metodologia descritiva e exploratória, apresentou-se-nos como a mais
adequada para dar resposta aos objetivos.
-ȶȥɽǫƎơɭŔȟȶɽʋơɭʋǫƎȶʠȟŔŹȶŔʋŔˉŔƎơɭơɽɢȶɽʋŔɽࠆ߿ࠆऻȟŔǫɽơȍơʽŔƎŔƎȶɩʠơȥȶʠʋɭȶɽơɽʋʠƎȶɽ¡ƃȇơȥȥŔɽǠʋȶȥ
ॹơơȥơˊࠁ߿߿ࠃࡸ-ʠȟȟǫȥǌɽqʠʋƃǠǫȥɽȶȥòƃȶʋʋ¥ȶɭʋȶȥॹFɽʋŔŹɭȶȶȇɽࠁ߿ࠀ߿. A maioria dos participantes era do sexo
ǉơȟǫȥǫȥȶȶɩʠơơɭŔɢɭơʽǫɽǭʽơȍŔʋơȥƎơȥƎȶŪɢɭȶ˪ɽɽŴȶࡳòǫʋʠŔʽŔȟ࢛ɽơȥʠȟŔǉŔǫˉŔơʋŖɭǫŔɢɭơƎȶȟǫȥŔȥʋơȟơȥʋơǿȶʽơȟ
detendo licenciatura em enfermagem.
No que concerne à procura de informação, praticamente todos os enfermeiros disseram ter acesso à internet,
sendo que a maioria o pode fazer no local de trabalho sem tempo limitado, facto que nos parece importante
ɢȶǫɽǉŔƃǫȍǫʋŔŔɢơɽɩʠǫɽŔȥȶɽơȥʋǫƎȶƎơȟơȍǠȶɭŹŔɽơŔɭŔɢɭŖʋǫƃŔơȟơʽǫƎƦȥƃǫŔƃǫơȥʋǭ˪ƃŔࡳ¥ʠȟơɽʋʠƎȶŔȥʋơɭǫȶɭ
¡ƃȇơȥȥŔɽǠʋȶȥॹơơȥơˊࠁ߿߿ࠃ, o número de enfermeiros com acesso ilimitado à internet era inferior ao
ʽơɭǫ˪ƃŔƎȶȥŔŔʋʠŔȍǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶȥȶơȥʋŔȥʋȶơɽʋŔɭơŔȍǫƎŔƎơƎơʽơɭŖɽơɭŔȍʽȶƎơɢȶȥƎơɭŔƇŴȶƃȶȥɽǫƎơɭŔȥƎȶȶ
tempo decorrido entre a realização de ambos as pesquisas.
A maior parte dos enfermeiros acede diariamente à internetƃȶȥʋʠƎȶʽơɭǫ˪ƃŔȟȶɽɩʠơŔɽȶɭǫơȥʋŔƇɝơɽơȟŔȥŔdas pela instituição e até a opinião dos colegas surgem como o meio mais utilizado como fontes de informaƇŴȶɢŔɭŔŔɢɭŖʋǫƃŔŔȶƃȶȥʋɭŖɭǫȶƎŔƃȶȥɽʠȍʋŔƎơŔɭʋǫǌȶɽơȟɭơʽǫɽʋŔɽƃǫơȥʋǭ˪ƃŔɽࡳþŔȟŹƢȟbơɭɭǫʋȶࠁ߿߿ࠆƃȶȥɽʋŔʋȶʠ
que 99% dos enfermeiros, em primeiro lugar, solicitam a opinião dos colegas.
FȥƃȶȥʋɭŔȟȶɽʠȟʽŔȍȶɭɽȶŹɭơɢȶȥǭʽơȍƃȶȟȶʽơɭǫ˪ƃŔƎȶɢȶɭ¡ƃȇơȥȥŔɽǠʋȶȥơơơȥơˊࠁ߿߿ࠃơáơɭơǫɭŔ-ŔɭƎȶɽȶơ¡Ŕɭʋǫȥɽࠁ߿ࠀࠁơȟɭơȍŔƇŴȶŪȟƢƎǫŔƎǫŖɭǫŔƎŔɢɭŖʋǫƃŔŹŔɽơŔƎŔơȟơʽǫƎƦȥƃǫŔࡳòơȥƎȶơȍơʽŔƎȶȶȥʡȟơɭȶƎơ
participantes detentor ou a frequentar formação pós-graduada, seria expectável que este valor médio repercutisse esse mesmo nível avançado de formação, no entanto tal não é corroborado pelos dados empíricos.
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Apesar dos enfermeiros serem detentores de formação superior os enfermeiros da prática não percecionem
ƃȶȟȶ ŹŔɭɭơǫɭŔɽ ǫȟɢȶɭʋŔȥʋơɽ Ŕɽ Ǝǫȟơȥɽɝơɽ ɭơȍŔƃǫȶȥŔƎŔɽ ƃȶȟ Ŕ ɩʠŔȍǫƎŔƎơ ƎŔ ǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶ -ŔɽŹŔɽ eŔȍȍơǌȶ
¡ŔɭǭŔॹ¡ǫǌʠơȍࠁ߿ࠀ߿ơǫɽʋȶɢȶƎơɭǫŔɽơɭơˉɢȍǫƃŔƎȶɢơȍȶɽɽơʠɽɢɭȷɢɭǫȶɽǠŖŹǫʋȶɽɭơƎʠ˖ǫƎȶɽƎơȍơǫʋʠɭŔȶɩʠơ
ɢȶƎơɭŖǫȟɢȍǫƃŔɭʠȟƎơɽƃȶȥǠơƃǫȟơȥʋȶƎŔɽƃŔɭŔʋơɭǭɽʋǫƃŔɽƎŔǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶʽơɭǫ˪ƃŔȥƎȶ࢛ɽơɢȶɭʋŔȥʋȶƎǫ˪ƃʠȍƎŔƎơ
em considerá-las como barreiras. Também se considerou a própria falta de uma sólida formação em metodologias de investigação.
-ȶȥʋʠƎȶŔɢơɽŔɭƎơȥȶơɽʋʠƎȶơǉơʋʠŔƎȶɽơʋơɭɩʠŔȥʋǫ˪ƃŔƎȶơȟࠂࠃࠂऻŔɢɭŖʋǫƃŔƃȍǭȥǫƃŔƎǫŖɭǫŔɩʠơȥŴȶƢɢơɭcecionada como baseada nas evidências, os enfermeiros demonstraram claramente a convicção de que é
positivo apoiar as práticas com base em investigação, acreditando que este facto trará um melhor desenvolʽǫȟơȥʋȶɢŔɭŔȶɽơʠǉʠʋʠɭȶɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔȍࡳ¥ȶơȥʋŔȥʋȶɽơȥʋǫɭ࢛ɽơ࢛ǫŔȟȟŔǫɽƃȶȥ˪ŔȥʋơɽɽơǠȶʠʽơɽɽơʠȟŔɢơɽɽȶŔ
com experiência em investigação para ajudar na utilização efetiva de pesquisas.
ɽɢɭǫȥƃǫɢŔǫɽŹŔɭɭơǫɭŔɽɭơȍŔʋŔƎŔɽȥơɽʋơơɽʋʠƎȶȟȶɽʋɭŔȟƃȶȥɽǫɽʋƦȥƃǫŔƃȶȟȶɽȶŹɽʋŖƃʠȍȶɽǫƎơȥʋǫ˪ƃŔƎȶɽȥȶʠʋɭȶɽ
ơɽʋʠƎȶɽáơɭơǫɭŔ-ŔɭƎȶɽȶॹ¡Ŕɭʋǫȥɽࠁ߿ࠀࠁࡸbǫȥȇþǠȶȟɢɽȶȥॹ%ȶȥȥơɽࠁ߿߿ࠄࡳ NoǌơɭŔȍŔɽŹŔɭɭơǫɭŔɽǫƎơȥʋǫ˪ƃŔƎŔɽ
ɽŴȶƎơʽŖɭǫŔɽơʋǫȶȍȶǌǫŔɽʋŔǫɽƃȶȟȶƎǫȟơȥɽŴȶɢơɽɽȶŔȍȶɭǌŔȥǫ˖ŔƃǫȶȥŔȍƃʠȍʋʠɭŔȍơƃǫơȥʋǭ˪ƃŔࡳ¡ơɽȟȶƃȶȥɽǫƎơɭŔȥƎȶŔɽȟʠƎŔȥƇŔɽȥȶơɽʋŔʋʠʋȶɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔȍơǉȶɭȟŔƇŴȶƎȶɽơȥǉơɭȟơǫɭȶɽŔȶȍȶȥǌȶƎȶɽʋơȟɢȶɽȶɽɭơɽʠȍʋŔƎȶɽ
destacam que dimensões como o tempo, habilidades/capacidades e papel percebido na pesquisa ainda são
vistos como os principais constrangimentos na consecução da prática baseada em evidências clínicas entre
ȶɽơȥǉơɭȟơǫɭȶɽࡳ¶ʠʋɭȶɽŔʠʋȶɭơɽ-Ǡǫơȥࠁ߿ࠀ߿ࡸòȶȍȶȟȶȥɽॹòɢɭȶɽɽࠁ߿ࠀࠀࡸeȶȥ˖Ŗȍơ˖࢛þȶɭɭơȥʋơáơɭǫƃŔɽ࢛%ơȍʋɭŖȥ%ơȥȥŔɽŔɭ࢛Īơȥˊ Ǝɭȶʽơɭ࢛%Ŕɭƃơȍȷ ¡ȶɭŔȍơɽ࢛ƃơȥɽǫȶ ॹ áơƎɭȶ࢛eȶȟƢ˖ ࠁ߿ࠀࠁ ɭơǉơɭơȟ ŔǫȥƎŔ ɩʠơ ơȟŹȶɭŔ ȶɽ ơȥǉơɭȟơǫɭȶɽ
ɢŔɭơƇŔȟȟŔǫɽƃȶȥ˪ŔȥʋơɽɽȶŹɭơŔɽʠŔƃŔɢŔƃǫƎŔƎơƎơƃȶȟơƇŔɭŔǫȟɢȍơȟơȥʋŔɭȥȶʽŔɽɢɭŖʋǫƃŔɽŔǉŔȍʋŔƎơŔʠʋȶɭǫƎŔƎơơ
de apoio, bem como a cultura organizacional não recetiva a mudanças, são vistas como contrárias à implementação
da prática baseada em evidências em enfermagem.
Apesar do processo da tomada de decisão ter vindo a ser estudado, há ainda alguma escassez de investigaƇŴȶȥȶɩʠơƃȶȥƃơɭȥơŪǫȥǉȶɭȟŔƇŴȶʠʋǫȍǫ˖ŔƎŔɢŔɭŔŔʋȶȟŔƎŔƎơƎơƃǫɽŴȶࡳȍǌʠȥɽǫȥʽơɽʋǫǌŔƎȶɭơɽ%ŔȇŔȍǫɽࠁ߿߿ࠅ
Brown, Ecoff, Kim, ĭǫƃȇȍǫȥơ, Rose, Klimpel & Glaserࠁ߿ࠀ߿ƎơǉơȥƎơȟɩʠơɢŔɭŔɩʠơȶƃȶɭɭŔȶƎơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶ
ƎơʠȟŔɢɭŖʋǫƃŔɽơǌʠɭŔơɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔȍȶɽơȥǉơɭȟơǫɭȶɽȥơƃơɽɽǫʋŔȟƎơʋơɭȟŔǫɽƃȶȥǠơƃǫȟơȥʋȶɽƎơƎơɽơȥʽȶȍʽơɭ
ǠŔŹǫȍǫƎŔƎơɽ ơ ƃȶȥ˪ŔȥƇŔ ơǉơʋǫʽŔ ȥŔ ʋȶȟŔƎŔ Ǝơ Ǝơƃǫɽɝơɽࡳ ȶ ŔƎɩʠǫɭǫɭ ƃȶȥ˪ŔȥƇŔ ơ ɢɭŔʋǫƃŔȥƎȶ ơȟ ɽơǌʠɭŔȥƇŔ
ȶɽơȥǉơɭȟơǫɭȶɽ˪ƃŔȟŔƃȶȥǠơƃơɭɩʠŔȍȶɽơʠɢŔɢơȍɩʠŔǫɽŔɽȍǫȟǫʋŔƇɝơɽơɩʠŔȍŔȟơȍǠȶɭǉȶɭȟŔƎơʠʋǫȍǫ˖Ŕɭȶ
conhecimento da investigação na prática. O empoderamento dos enfermeiros é determinante para o desenʽȶȍʽǫȟơȥʋȶƎŔɢɭȶ˪ɽɽŴȶơƃȶȥɽơɩʠơȥʋơȶŹʋơȥƇŴȶƎơǌŔȥǠȶɽơȟɽŔʡƎơɢơȍŔɢȶɢʠȍŔƇŴȶࡳ
þŔȍ ƃȶȟȶ ƎơȟȶȥɽʋɭŔƎȶ ȥʠȟ ơɽʋʠƎȶ ɢʠŹȍǫƃŔƎȶ ȟʠǫʋȶ ɭơƃơȥʋơȟơȥʋơ òʋȶȇȇơ ¶ȍɽơȥ FɽɢơǠŔʠǌ ॹ ¥ȶɭʋʽơƎʋ
ࠁ߿ࠀࠃʋŔȟŹƢȟȥȷɽʽơɭǫ˪ƃŔȟȶɽɩʠơȶɽơȥǉơɭȟơǫɭȶɽʋƦȟʠȟŔŔʋǫʋʠƎơɢȶɽǫʋǫʽŔơȟɭơȍŔƇŴȶŪɢɭŖʋǫƃŔŹŔɽơŔƎŔ
em evidências, mas a sua transposição e adoção na prática clínica ocorre a uma escala menor, abrindo deste
modo a porta para um posterior investimento no estudo do fenómeno de translação relativamente à PBE nos
ɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔǫɽƎơơȥǉơɭȟŔǌơȟࡳǫȥƎŔƎơŔƃȶɭƎȶƃȶȟơɽʋơɽŔʠʋȶɭơɽʽơɭǫ˪ƃȶʠ࢛ɽơȥȶɢɭơɽơȥʋơơɽʋʠƎȶɩʠơɢŔɭŔ
além dos conhecimentos exigidos em termos de PBE, também a participação em grupos de trabalho sobre
prática baseada em evidências se assume como importante. Complementarmente, subscrevemos na ínteǌɭŔȶɢȶɽǫƃǫȶȥŔȟơȥʋȶɢȍŔɽȟŔƎȶɢȶɭŔȍǌʠȥɽŔʠʋȶɭơɽŔǿơɭȟȶ%ȶɽʋɭɃȟþǠȶȟɢɽȶȥqʠʋƃǠǫȥɽȶȥFɽʋŔŹɭȶȶȇɽ
ॹĭŔȍȍǫȥࠁ߿ࠀ߿ࡸòȶȍȶȟȶȥɽॹòɢɭȶɽɽࠁ߿ࠀࠀࡸBrown, Ecoff, Kim, ĭǫƃȇȍǫȥơ, Rose, Klimpel & GlaseDࠁ߿ࠀ߿ࡸòɩʠǫɭơɽ
qʠʋƃǠǫȥɽȶȥ%ȶɽʋɭȶȟ¶ࢬèȶʠɭȇơ-ȶŹŹŔȥॹFɽʋŔŹɭȶȶȇɽࠁ߿ࠀࠀɩʠơƎơǉơȥƎơȟɩʠơɽơȥƎȶǉʠȥƎŔȟơȥʋŔȍŔǫƎơȥʋǫ˪ƃŔƇŴȶƎơŹŔɭɭơǫɭŔɽŪá%FơɽʋŔƎơȟȶƎȶŔɽơɭơǉơʋǫʽŔơɢɭȶƎʠʋǫʽŔƎơʽơɭŖɽơɭơǉơʋʠŔƎŔƃȶȥɽǫƎơɭŔȥƎȶơȟ
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ƃȶȥƃɭơʋȶȶɽƃȶȥʋơˉʋȶɽơɽɢơƃǭ˪ƃȶɽƎơǫȥʋơɭʽơȥƇŴȶȶȥƎơɽơɩʠơǫɭŔǫȟɢȍơȟơȥʋŔɭơࡹȶʠɭơǉȶɭƇŔɭȶʠɽȶƎơơʽǫƎƦȥƃǫŔɽƃǫơȥʋǭ˪ƃŔɽȥŔɢɭŖʋǫƃŔƃȍǭȥǫƃŔࡳ

-ȶȥƃȍʠɽŴȶࡹǫȟɢȍǫƃŔƇɝơɽɢŔɭŔŔɢɭŖʋǫƃŔ
Com os resultados da investigação, apercebemo-nos da necessidade de um melhor suporte para a PBE de
todos os enfermeiros da prática. Para isso é essencial a criação de parcerias com as escolas de enfermagem
e uma política integrada de investigação clínica, envolvendo sempre uma participação ativa dos enfermeiros.
É também fundamental que as organizações/instituições governamentais ofereçam as condições necessárias
para apoiar e promover a PBE. Neste ponto, provavelmente, o principal papel da organização neste processo
deve ser a assunção pública da importância de uma PBE por parte dos enfermeiros. Com esta declaração, as
organizações devem fornecer o estímulo obrigatório e necessário para a equipa de trabalho de enfermagem.
É importante o desenvolvimento da tomada de decisão na educação dos enfermeiros e que estes percebam
o seu conhecimento quando agem na prática clínica. A tomada de decisão pode e deve ser ensinada, sendo
ɩʠơȶɢɭȶƃơɽɽȶƎơơȥɽǫȥȶࡹŔɢɭơȥƎǫ˖ŔǌơȟƎơʽơɽơɭŹŔɽơŔƎȶȥȶƃȶȥǠơƃǫȟơȥʋȶƎŔȟơȍǠȶɭơʽǫƎƦȥƃǫŔƃǫơȥʋǭ˪ƃŔࡳ

èơǉơɭƦȥƃǫŔɽŹǫŹȍǫȶǌɭŖ˪ƃŔɽ
%zò¥ࡳ-ȍǫȥǫƃŔȍƎơƃǫɽǫȶȥ࢛ȟŔȇǫȥǌǫȥƃŔɭƎǫŔƃȥʠɭɽǫȥǌŔɭơʽǫơˁȶǉʋǠơȍǫʋơɭŔʋʠɭơࡳNursing Standardࡳࠁ߿߿ࠅࠁࠀࠀࠁɢɢࡳࠂࠈ࢛ࠃࠅࡳ
%è¶ĭ¥-ࡳFࡳơʋŔȍࡳ¡ʠȍʋǫ࢛ǫȥɽʋǫʋʠʋǫȶȥŔȍɽʋʠƎˊȶǉŹŔɭɭǫơɭɽʋȶɭơɽơŔɭƃǠʠʋǫȍǫɽŔʋǫȶȥŔȥƎơʽǫƎơȥƃơ࢛ŹŔɽơƎɢɭŔƃʋǫƃơŔȟȶȥǌǠȶɽɢǫʋŔȍ
nurses. Journal of Clinical Nursingࡳࠁ߿ࠀ߿ࠀࠈɢɢࡳࠀࠈࠃࠃ࢘ࠀࠈࠄࠀࡳƎȶǫࠀ߿ࡳࠀࠀࠀࠀࡹǿࡳࠀࠂࠅࠄ࢛ࠁࠆ߿ࠁࡳࠁ߿߿ࠈࡳ߿ࠂࠀࠇࠃࡳˉ
CASBAS, T.M., et al. %ŔɭɭơɭŔɽɢŔɭŔȍŔʠʋǫȍǫ˖ŔƃǫȷȥƎơȍŔǫȥʽơɽʋǫǌŔƃǫȷȥơɽʋʠƎǫȶƎơɽƃɭǫɢʋǫʽȶơȥɢɭȶǉơɽǫȶȥŔȍơɽƎơơȥǉơɭȟơɭǭŔƎơ
la práctica clínica y en investigadores activos. Enfermería Clínica.ࠁ߿ࠀ߿ࠁ߿ࠂɢɢࡳࠀࠄࠂ࢛ࠅࠃࡳ
-qzF¥ĭ࢛þࡳɽʠɭʽơˊȶǉȥʠɭɽơɽࢬɢơɭƃơǫʽơƎŹŔɭɭǫơɭɽʋȶɭơɽơŔɭƃǠʠʋǫȍǫ˖ŔʋǫȶȥǫȥqȶȥǌȶȥǌࡳJournal of Clinical Nursing. 2010,
ࠀࠈࠁࠂࡹࠁࠃɢɢࡳࠂࠄࠇࠃ࢛ࠇࠅࡳ
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