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Enfermagem/ Consulta de enfermagem

RESUMO EM PORTUGUÊS E/OU INGLÊS
Projeto transdisciplinar de investigação -ação que prevê a o desenvolvimento de competências
pelos diferentes atores envolvidos na contribuição para a “prestação de serviços inovadores,
através da exploração e desenvolvimento das competências existentes em termos de I&D e da
qualidade dos serviços de saúde pública”. Pretende-se o progresso do conhecimento na área da
saúde em geral e da enfermagem em particular, ancorado nas aplicações inovadoras associadas
às TIC que permita a comunicação efetiva entre o cidadão e os profissionais de saúde no âmbito
da consulta de enfermagem.
O desenvolvimento da aplicação de smartphone tem por base variáveis biológicas, estilos de vida,
redes sociais e comunitárias, condições de vida e de trabalho e condições socioeconómicas do
cidadão e que pela operabilidade facilita a capacidade de responsiveness dos profissionais de
saúde e consequentemente capacitam o cidadão para melhores escolhas em saúde acedendo à
informação de acordo com as suas necessidades individuais e contextuais.
Parte de uma necessidade sentida na prática pelos profissionais de saúde e comunidade escolar,
face à dificuldade de comunicação entre o cidadão com a sua especificidade e singularidade e os
profissionais de saúde.

Comentado [JA2]: Para refletirmos, dado que a
enfermagem como sabemos não é domínio científico, nem
sub-área científica

Transdisciplinary project - action research which provides for the development of skills by the
various actors involved in contributing to the "provision of innovative services through the
exploration and development of existing skills in R & D and the quality of public health services."
It is intended to the progress of knowledge in health care in general and nursing in particular,
anchored in innovative applications related to ICT to enable effective communication between
citizens and health professionals within the nursing consultation.
The development of the smartphone application is based on biological, lifestyles, social and
community networks, living and working conditions and socio-economic citizen conditions and
the operability facilitates responsiveness capacity of health professionals and consequently
enable citizens for better health choices by accessing the information according to their individual
and community needs.
Part of a need felt in practice by health professionals and school community, given the difficulty
of communication between the citizen with its specificity and uniqueness and health
professionals.

LINK PARA PÁGINA DO PROJETO OU OUTROS LNKS
Identificar a melhor forma, mas penso que o melhor será colocar o Link da UMIS, e inserir-se o
projeto também nessa página

