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Neste excelente congresso foram tratadas três temáticas que são de enorme importância para
todos os enfermeiros, em particular para os enfermeiros gestores: os sistemas de informação, a
avaliação do desempenho e o valor dos cuidados de enfermagem.

Em todos os momentos de debate se notou o grande interesse dos temas e a qualidade dos
oradores, a todos os que participaram e vieram contribuir com o seu saber e experiência para
nos ajudar, o nosso grande obrigado.

Em termos de conclusão poderemos dizer que este Congresso veio mostrar que os enfermeiros
gestores estão empenhados, interessados e mobilizados para os desafios que os tempos lhes
colocam e exigem. Sem quaisquer dúvidas, iremos adaptar-nos às novas tecnologias, pela
importância que revemos nos sistemas de informação, que terão de, incondicionalmente,
integrar as intervenções de enfermagem, nos seus múltiplos aspectos, e admiti-las como reais
contributos para a decisão clínica e para a decisão gestionária. É tempo de mostrar o que os
nossos enfermeiros fazem para que possamos exigir os recursos adequados à qualidade
necessária, e desejada. No que respeita aos sistemas de informação os enfermeiros gestores
irão procurar intervir em todos os espaços de debate para colocarem a sua visão e
entendimento sobre a matéria. A associação irá desenvolver espaços de discussão com os
enfermeiros da gestão estratégica a fim de promover o máximo consenso sobre a integração da
informação no que á enfermagem diga respeito.
O segundo tema debatido foi a Avaliação do desempenho. Foi realçada a sua importância para
a melhoria da Qualidade dos cuidados e para o desenvolvimento pessoal e profissional dos
Enfermeiros. Foram referidos alguns constrangimentos para a implementação do SIADAP
adaptado aos Enfermeiros e as diligências que o Ministério ainda tem de desenvolver para que
o Sistema seja efectivamente aplicado. Também foram realçadas as circunstâncias e as
dificuldades da situação actual no que respeita à avaliação do desempenho.
Paralelamente foi demonstrada a oportunidade que a metodologia subjacente ao SIADAP
permite, realçando-se o papel do enfermeiro gestor no processo.
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A similaridade metodológica à gestão por objectivos foi debatida, realçando-se as perspectivas
estratégica, táctica e operacional desempenhadas pelos enfermeiros gestores e a sua tradução
em objectivos estratégicos, tácticos e operacionais, mensuráveis através de indicadores de
resultado, processo e estrutura, sensíveis aos cuidados de enfermagem.
Partindo as conclusões do 1º Congresso foi apresentado um exemplo real, de um Plano
Estratégico de Enfermagem, contendo os diferentes objectivos estratégicos, tácticos e
operacionais e respectivos indicadores de medida e a sua consequente aplicação para a
definição dos objectivos individuais no âmbito do SIADAP.
O último tema foi o que gerou maior participação, e ainda bem, considerando a importância
que tem para a profissão, a necessidade da sua existência assente nas expetativas que a
população tem da enfermagem e dos enfermeiros e do seu compromisso social. Foram
referidos aspetos que cada um de nós, na prática, deverá considerar para valorizar os cuidados
de enfermagem (e a profissão) sendo um caminho para se conseguir integrar nos planos de
ação, a prática de enfermagem e o seu impacto nos principais indicadores dos serviços e/ou
instituições (demora média, mortalidade, reinternamentos, morbilidade, satisfação do utente).
Falou-se da imagem da profissão e da forma como poderá fortalecer a capacidade de
intervenção da enfermagem. Em alguns aspetos particulares não basta apenas sê-lo, mas
também parecê-lo, condição fundamental para a negociação com os decisores/gestores de
topo das instituições. Foram deixadas pistas e estratégias que podem contribuir para a
valorização e imagem da enfermagem.

No final fica a vontade de fazer mais e melhor pela gestão e pela enfermagem, pois assim
faremos muito mais pelos enfermeiros e para os nossos cidadãos.

