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A rápida evolução do conhecimento, das organização e das práticas em saúde, bem como as profundas 

alterações a que as sociedades têm sido sujeitas em consequência de uma estonteante globalização em 

todos os aspetos do quotidiano, obrigam a enfermagem a preparar o futuro centrada em soluções para a 

garantia da qualidade dos cuidados de saúde e para a sustentabilidade da resposta às necessidades de 

saúde das populações. Recentrar o cidadão no sistema, incluir no sistema de saúde uma vertente 

salutogénica promotora da capacitação do cidadão e das comunidades e que não desperdice inúmeros 

recursos, particularmente financeiros, para a resposta a vontades e necessidades que não ultrapassam o 

enquadramento corporativo, são dos maiores desafios que enfrentamos enquanto sociedade e enquanto 

enfermeiros. O desenvolvimento de novos indicadores de saúde, centrados nos ganhos em saúde e não no 

ato; centrados no cidadão e não no técnico; baseados nos ganhos para a comunidade; direcionado para a 

promoção da saúde e não apenas para uma resposta reativa à doença, são desafios que a investigação em 

enfermagem deve ser capaz de responder. 

Por outro lado interessa que a comunidade usufrua do conhecimento e das competências dos enfermeiros, 

frequentemente menosprezados pelo poder político e pela economia (ou será finanças?), vistos erradamente 

como uma despesa e não como um investimento de longo prazo.  

Para que a investigação em enfermagem seja capaz de encontrar respostas a estes desafios, interessa refletir 

sobre:  

1. Porquê construir conhecimento em enfermagem? É uma necessidade para a clínica e docência? Ou a 

clínica só se desenvolve de uma docência construtiva e vice-versa? 

2. Como passar das conclusões para a ação? Como divulgar e implementar o novo conhecimento em 

enfermagem? 

3. Que ganhos em saúde sensíveis à investigação em enfermagem são observáveis? Ganhos na clínica? 

Ganhos na academia? Ganhos na população? 

É com este espírito que a Associação Portuguesa de Enfermeiros (APE) organiza a 14ª Conferência 

Internacional de Investigação em Enfermagem (CIIE), sob o lema “A translação do conhecimento de 

enfermagem: Uma força para a mudança!”. Ao longo de três dias, usando a sabedoria de peritos de nível 

internacional, pretende-se um espaço de análise e construção sobre o conhecimento em enfermagem, a 

enfermagem e os enfermeiros num mundo em rápida mutação. Numa visão que funde a prática clínica, o 

ensino, a investigação e a gestão e assessoria, propõe-se refletir de onde vimos, onde estamos, para onde 

queremos ir… e como podemos utilizar a investigação como guia neste processo de construção. 

A conferência termina no dia 12 de maio, dia internacional do enfermeiro: o dia em que as sociedades 

reconhecem o valor da enfermagem. Que esta conferência seja mais um elemento de construção para que 

este reconhecimento ultrapasse o dia anual e se torne um sentimento permanente que promova a utilização 

dessa imensa massa de arte e saberes que os enfermeiros semeiam todos os dias, dos mais pequenos 

gestos, à execução da mais complexa técnica: A translação do conhecimento de enfermagem: Uma força para 

a mudança! Para as pessoas, para as comunidades… 
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