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Conferência Empoderamento da
Enfermagem na Contemporaneidade
A Conferência com a professora Denise Gastaldo, da Escola de Enfermagem e Saúde Pública da Universidade de
Toronto, fez o auditório principal do 64º CBEn ficar lotado.
Ela abordou questões atuais da profissão e como a categoria apresenta-se diante dos desafios. “É preciso entender os
processos e o contexto em que o profissional vive, valorizando sua atuação. A Enfermagem gera muitos dados sobre
indivíduos e comunidades, exerce trabalhos de alta complexidade e é o único grupo que está sempre em contato com
os pacientes”, enfatizou. A coordenação da mesa foi feita por
Eliete Silva, da Unicamp, conselheira fiscal da ABEn Nacional.

“Aliança de Enfermagem com o usuário na
defesa do SUS” será o tema da Conferência
de Encerramento
A Conferência de Encerramento do 64o Congresso Brasileiro de Enfermagem apresentará
a conferencista Carla Aparecida Arena Ventura,
advogada e coordenadora executiva da Rede
Global de Centros Colaboradores da OMS para
a Enfermagem e Obstetrícia. O debate fechará
com chave de ouro um evento que demonstrou toda a diversidade de temas e ações envolvidas na Enfermagem.

O Rio de Janeiro continua lindo
e à espera dos profissionais da
Enfermagem em 2013

AGENDE-SE e participe!

O 65o Congresso
Brasileiro de Enfermagem já tem
data e endereço: será realizado
entre os dias 7 e
10 de outubro de
2013, na cidade
maravilhosa, o Rio
de Janeiro.
O tema será: A Enfermagem e o Cuidado com a Vida.

Ivone Evangelista
Cabral, Presidente
da ABEn Nacional:
“Mais uma vez o
CBEn superou todas
as expectativas. A
participação qualitativa demonstrou
que a Enfermagem
brasileira está cada
vez mais preparada para enfrentar e superar os desafios. O
tema empoderamento foi assimilado com muita propriedade,
no sentido da organização coletiva, da troca de experiências
e da ampliação da visibilidade da profissão. Juntos podemos
mais e saímos de mais um Congresso com esse sentimento.
Nos encontramos em 2013 no Rio de Janeiro!”
Teresinha Valduga
Cardoso, Presidente da ABEn-RS e
Coordenadora
do
64º CBEn: “A Enfermagem gaúcha
está orgulhosa do
evento que realizamos. O Congresso
oportunizou encontros, debates, reflexões, trocas de experiências, disseminou conhecimentos mas, acima de tudo,
observamos uma Enfermagem mais unida, mais envolvida
e comprometida com a construção de um novo olhar sobre
o valor de sua prática profissional e social. Agradecemos a
todos os participantes!”
Antonio José de Almeida Filho, Coordenador do 3º CLAHEn: ““O 3º
CLAHEn conseguiu avançar no debate sobre as pesquisas e o ensino da
História da Enfermagem no Brasil.
Os participantes avaliaram as palestras como de alta qualidade e todos
os cursos e oficinas estiveram com
lotação completa. Tudo isso revela o
interesse dos profissionais no tema
e mostrou a ampliação das pesquisas em várias regiões do país.”
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Mobilização Outubro Rosa

Lançamento de 23 livros
A ABEn Nacional realizou a Sessão Solene de Lançamento de Livros, tendo a participação de autores de 23 obras
sobre variados temas da Enfermagem. A coordenação foi
da Diretora de Publicações e Comunicação da ABEn, Telma
Ribeiro Garcia. A presidente da ABEn Rio Grande do Sul,
Teresinha Valduga Cardoso, também fez parte da mesa.
Depois da apresentação das obras, realizada por cada autor, foi feita uma sessão de autógrafos com um coquetel.
Todas as obras estarão disponíveis na Biblioteca do Centro
de Pesquisa em Enfermagem (CEPEn), na sede da ABEn,
em Brasília.

Sombrinhas rosas chamaram a atenção dos congressistas para um tema importante, a prevenção do câncer de
mama. Várias mulheres fizeram uma coreografia em vários
pontos do evento para marcar o movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta
contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Este movimento começou
nos Estados Unidos. A popularidade do Outubro Rosa
alcançou o mundo
de forma bonita,
elegante e feminina,
motivando
e unindo diversos
povos em torno de
tão nobre causa.

DIAS DE INTENSAS ATIVIDADES

- O 64o CBEn e o 3o CLAHEn
reuniram enfermeiros, técnicos, auxiliares, professores e alunos da Enfermagem em dias
de intensas atividades, movimentando o Centro de Eventos da PUC de Porto Alegre. Os
cursos, oficinas e simpósios foram realizados na terça e quarta-feira, abrangendo os mais
variados interesses dos futuros e atuais profissionais.

Participe da pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil
As enfermeiras e os enfermeiros presentes do 64o CBEn tiveram a oportunidade de
participar da “Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil” que está sendo realizada pela
FIOCRUZ, sob a responsabilidade do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recursos Humanos em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (NERHUS/ENSP/
FIOCRUZ). O principal objetivo é conhecer a situação atual da Enfermagem no país,
no recente contexto socioeconômico e político brasileiro. O projeto é coordenado pela
Profa. Dra. Maria Helena Machado e por sua adjunta Profa. Dra. Ana Stiebler Vieira.
A última pesquisa que retratou a Enfermagem no Brasil data de 1983. O projeto
atual, além de identificar o perfil sócio-demográfico dos profissionais também inclui
questões sobre as expectativas e as percepções dos enfermeiros sobre sua profissão.
O sucesso deste projeto depende da
participação de todos. Se você ainda não
respondeu à pesquisa, o formulário está
disponível em: www.ensp.fiocruz.br/
perfildaenfermagem.

As enfermeiras Kenya Silva
e Luciana Medeiros vieram
da Paraíba até Porto Alegre
em busca da aprendizagem
que consideram importante
para superar dificuldades do
dia-a-dia.

A enfermeira Rochelly Oliveira (à dir.) atua no Hospital de Urgências de Teresina, PI, e participa de todos
os congressos de Enfermagem desde que se formou,
há 6 anos.

O 64o CBEn concentra momentos de debate, aprendizado, convivência e mobilização

