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Porquê?

• Para promover a prática baseada na evidência dos enfermeiros de cuidados

gerais.

• Para fazer recomendações sobre os processos que promovem prática baseada na

evidência e apropriar os enfermeiros de cuidados gerais de conhecimentos que

potenciem as suas tomadas de decisão.

• Para facilitar a descodificação e aplicação apropriada de linhas orientadoras para

a prática de enfermagem.

• Para desenvolver os mecanismos on-line de comunicação que potenciem o

conhecimento dos enfermeiros e as práticas baseadas na evidência.

• Para alterar as práticas actuais e fornecer aos estudantes de enfermagem a

oportunidade de desenvolverem competências de excelência.



A prática baseada na evidência tem implicações ao nível

da tomada de decisão clínica de enfermagem na

prestação de cuidados, formação, ensino e investigação

dos cuidados de enfermagem, quando os enfermeiros de

cuidados gerais utilizam um processo metodológico e

cientificamente comprovado.
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• A prática clínica de enfermagem nem sempre é baseada na

evidência cientifica produzida recentemente.

• Estudos internacionais e projectos nesta área corroboram a ideia de

que a qualidade dos cuidados, a satisfação dos clientes e a melhoria

dos outcomes sensíveis aos cuidados de enfermagem estão

intimamente ligados com a prática baseada na evidência.



• 1ª Fase – 07/03/2007 a 31/03/2007 

(Redacção inicial do projecto)

• 2ª Fase - 1/04/2007 a 30/04/2007

(Organização dos recursos)

• 3ª Fase - 1/05/2007 a 31/05/2007 

(Arranque e divulgação do Projecto) 

O Desenvolvimento
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1ª Fase – 07/03/2007 a 31/03/2007 

(Redacção inicial do projecto)

• Definir formalmente a Equipa do Projecto (7 de Março de 

2007).

• Redacção do projecto (Provisório).

• Metodologia de Persecução.

• Definição do Modelo de Financiamento.

• Redacção da proposta a apresentar aos parceiros (proposta 

final).
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2ª Fase - 1/04/2007 a 30/04/2007

(Organização dos recursos)

• Procura de parceiros Institucionais (organizações associativas).

• Organizações prestadoras de cuidados (até três).

• Centros de ensino e investigação.

• Apoios Públicos.

• Avaliação dos recursos.

• Nomear a comissão instaladora do projecto.
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3ª Fase - 1/05/2007 a 31/05/2007

(Arranque e divulgação do Projecto)

• Definir os núcleos do projecto.

• Implementar formas de comunicação electrónica.

• Divulgação formal do projecto.

• Arranque oficial. 

• Divulgação Pública do Projecto.
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