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Segunda-feira, 3 de outubro de 2011

Boas vindas a todas e todos congressistas
do 63o Congresso Brasileiro de Enfermagem!

A

ABEn se orgulha de
receber, na capital
do estado de Alagoas, enfermeiras e enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem
e estudantes de todas as
regiões do país para participarem desta 63o edição
do CBEn. Serão quatro
dias de intensas atividades e oportunidades de
atualização técnica, científica e política, associado
a momentos de reflexão,
descontração, atividades
culturais e experiências
de bem estar.
“A
ABEn
Alagoas,
como anfitriã de tão im-

portante evento, preparou com todo o carinho a
estrutura para receber da
melhor maneira nossos
convidados e participantes”, enfatizou a presidente Regina Santos.
Com o tema “(Re)criação e Inovação do Cuidado de Enfermagem”, o
63o CBEn elaborou uma
programação
científica
voltada para discutir o
cuidado de Enfermagem
na perspectiva de refletir
como estamos cuidando
e como podemos inovar
e (re)criar este cuidado
através da pesquisa, da
gestão e da gerência, da

educação formal e não
formal dos trabalhadores
da Enfermagem, da própria execução deste trabalho e do exercício da
vida associativa.
A presidente da ABEn,
Ivone Evangelista Cabral, anuncia: “Estamos
iniciando mais um Congresso que vai reforçar
alguns pilares da profissão e discutir novas possibilidades. Queremos estar juntos para aprimorar
nossas habilidades, construir novas oportunidades
e dar visibilidade ao valoroso trabalho da Enfermagem brasileira. Sejam

todos bem-vindos!”
Nossa
proposta
é
construir um congresso
bem participativo criando
espaços para trocas de
experiências, atualização
tecnológica e uma “feira
de livros” bem diversificada, oferecendo muitas
rodas de conversa com
setores da sociedade organizada e do controle
social, além da participação ativa do movimento
pela educação popular
em saúde e da gestão
participativa. A tribuna
Livre assegurará espaço
para a voz de quem quiser se manifestar.
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Serão 4 dias intensos para
profissionais e estudantes
de Enfermagem

Maceió de braços abertos
No mês de outubro em Maceió já passou o período das chuvas e frequentemente o sol brilha. A
brisa marinha não permite ainda o calor forte do
verão. Estando no fim da baixa estação, a cidade
estará a inteira disposição dos congressistas, com
suas rendas, o filé da terra, o artesanato variado,
os folguedos, a culinária diversificada que não dispensa a famosa carapeba, o afrodisíaco sururu de
capote, o siri de coral, dentre tantas outras delícias.

O 63o Congresso inclui conferências, mesas
redondas, sessões coordenadas de comunicação oral, sessões pôster
dialogado, palestras de
atualização, oficinas, de
forma a dar visibilidade
e concretude a sua temática, desdobrada em 5
eixos:
- Eixo I - Ciência, tecnologia e inovação para o
cuidado de Enfermagem;
- Eixo II – Ensino nos
espaços formais e não
formais, reafirmação de
valores e
renovação do

cuidado de Enfermagem;
- Eixo III - Gestão inovadora em saúde e em
Enfermagem;
- Eixo IV – Cuidado de
Enfermagem e responsabilidade socioambiental;
- Eixo V – Organização
e sustentabilidade profissional.
Para acompanhar os
debates de seu interesse, ou ainda inteirar-se
sobre as atividades culturais, consulte a programação na sua pasta ou
no site www.abeneventos.com.br/63cben.
Edição Boletim:

Confira o que aguarda os participantes
já no primeiro dia do evento
Neste primeiro dia do
evento, o credenciamento deverá ser realizado
entre às 8h e 9h da manhã. Fique atento ao período de inscrições para
as mini-oficinas, consultorias, encontro e roda
de conversa, que vai das
8h às 10h.
Às 9h os congressistas poderão acompanhar
a primeira atividade cul-

Tenda Paulo Freire
Durante o 63o CBEn,
a Educação Popular em
Saúde caminhará lado
a lado com o tema (Re)
Criação e Inovação do
Cuidado de Enfermagem,
através de espaços de
discussão participativos
e diversos, onde a troca
de experiências e de saberes serão enfatizadas.
A tenda Paulo Freire irá
integrar-se ao Congresso, mas com novas cores, pintadas por todos,
a partir da vivência que
cada um traz do cotidiano no cuidado à saúde.
Em tenda!: Muitas
Tendas Paulo Freire são
construídas em diversos
eventos, indo além de
discussões, passa pelas práticas de cuidado
(massagem, reiki, rezas,
etc.) e continua em encaminhamentos práticos,
coletivos e individuais.
Saiba
o
programa
completo
da
tenda
no
endereço:
www.
abeneventos.com.br/63cben

tural, no Teatro Gustavo
Leite, no Centro de convenções onde acontece
o evento. Neste mesmo
ambiente será realizada a abertura solene do
Congresso, a partir das
10h. Ao meio dia, todos
estão convidados para
comparecer à abertura
da feira tecnológica e de
livros, no pavilhão de exposições.

Na parte da tarde a
programação segue intensa, com a realização
do Diálogo de abertura,
mesas redondas, mostra
de experiências de Enfermagem, mini-palestras,
sessão coordenada de
prêmios e sessões de
pôster. A conferência do
dia está marcada para às
18h, no Teatro Gustavo
Leite, com o tema A En-

fermagem e a Política de
Atenção Básica.

Centro de Cultura e
Exposições Ruth Cardoso
– Centro de Convenções
de Maceió

III Mostra Nacional de
Experiências de Enfermagem
Durante o 63º CBEn será realizada a III Mostra
Nacional de Experiências de Enfermagem em Atenção Primária à Saúde/Saúde da Família. “Essa iniciativa, que está em sua terceira edição, é uma experiência de extrema importância para a enfermagem e
para a atenção primária, pois proporciona que estes
profissionais troquem experiências e conheçam colegas que estão fazendo o diferencial em suas realidades”, destaca a coordenadora do DAPS/ABEn (Departamento Científico de Atenção Primária à Saúde),
Marcelina Zacarias Ceolin.
A Mostra é uma promoção da ABEn por meio do
DAPS, com apoio do Ministério da Saúde, através
do DAB (Departamento de Atenção Básica), e irá
apresentar 20 trabalhos que concorrerão ao prêmio
de uma viagem, no Brasil, para conhecer a atenção
primária.
Espaço para saúde e bem estar
Está a espera dos participantes do 63o CBEn o Espaço Saúde
e Bem Estar, com uma equipe de
profissionais de massagens, Shiatsu, alongamentos e outras modalidades de atendimento, a critério
do congressista, que irá adquirir o
serviço. Neste espaço serão distribuídos panfletos
com dicas de Educação em Saúde. A Comissão de
Saúde e Bem Estar é a responsável pela organização
deste Espaço.

A feira tecnológica está
cheia de boas novidades,
uma delas é a participação
da ReHuNa (Rede pela Humanização do Parto e Nascimento), num estande junto
com a ABEn-AL.
Essa rede foi criada em
1993, com o objetivo de
apoiar, promover e reivindicar a prática do atendimento humanizado ao parto e
ao nascimento do bebê em
todas as suas etapas. É uma
organização da sociedade
civil que vem divulgando a
assistência e os cuidados
perinatais, com base em
evidências científicas.
A ReHuNa trabalha para
diminuir as intervenções
desnecessárias e promover
um cuidado ao processo
de gravidez, passando pelo
parto, o nascimento, e chegando na amamentação. A
atenção é sempre baseada
na compreensão do processo natural e fisiológico.

