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CONTEXTUALIZAÇÃO 

A saúde enquanto domínio do conhecimento tem vindo a ser investigada como contexto 

a partir da complexidade que lhe é inerente, onde o sujeito de cuidados 

(pessoa/família/comunidade) assume um estatuto de cada vez maior participação no 

processo de cuidados.  

A transição paradigmática em saúde assume relevância na produção do conhecimento 

contextualizado, organizado a partir dos determinantes da saúde (que podem ser 

categorizados como: comportamento pessoal e estilos de vida; influências na 

comunidade que podem manter ou prejudicar a saúde; condições de vida e de trabalho e 

acesso a serviços de saúde; e condições socioeconómicas, culturais e ambientais gerais) 

cujo conhecimento permita aos profissionais intervir em situação, mobilizando o 

conhecimento científico como suporte a uma prática baseada na evidência, caracterizada 

pela transferibilidade do mesmo, com utilidade para a sociedade.  

Esta transição centrada no cidadão é central à estratégia preconizada pelas Políticas 

Públicas de Saúde, a que se atribui relevância pela valorização do bem-estar da pessoa, 

numa perspectiva de qualidade de vida, individual e coletiva.  

OBJETIVO 

Demonstrar a relevância da produção de conhecimento transferível e útil à comunidade 

MATERIAL E MÉTODOS 

Sistematização da estratégia desenvolvida no âmbito da linha de investigação, que se 

constitui num número de estudos de investigação e projectos integrados, demonstrando 

uma dinâmica de trabalho em rede (entre investigadores), atitude que se preconiza como 

organizadora para o desenvolvimento da investigação no global. A diversidade de 

objectos de estudo, desenhos multimétodo e resultados associados à divulgação 

científica, estruturam matricialmente a consistência interna da linha de investigação, 

com carácter transversal. 

RESULTADOS 

8 Projetos de doutoramento em Enfermagem, dos quais 7 com registo definitivo 

6 Mestrados em Enfermagem, 1 em Ciências da dor, 1 em Sociologia e 1 em Infeções 

Associadas aos Cuidados de Saúde; 1 projeto de dissertação de mestrado em Cuidados 

Paliativos 

5 Projetos de investigação aplicada, desenvolvidos por equipas multidisciplinares 
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