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Associação Brasileira de Enfermagem secção Distrito Federal 

Aos dias 22 à 31 de Julho de 2016 foi realizado nas dependências da Universidade Federal de 

Tocantins (UFT) na cidade de Palmas-TO, o 39° Encontro Nacional dos Estudantes de 

Enfermagem - ENEEn  tendo como tema central “A enfermagem na construção do SUS: a 

CULTURA POPULAR como estratégia para o fortalecimento do cuidado em saúde”, numa 

análise geral o evento promoveu aos diversos estudantes de várias regiões do país um espaço 

de discussão, reflexão e interação sobre a educação em enfermagem e a nossa futura 

profissão. 

Durante o evento tivemos o desenvolvimento da nossa formação político-social onde 

identificamos a importância da construção da responsabilidade social na formação em saúde, a 

participação popular, metodologia e práticas da educação popular em saúde para autonomia 

dos povos, práticas integrativas e complementares em saúde como mecanismos 

potencializadores para a transformação da lógica de construção do cuidado em saúde, as lutas 

da enfermagem: desafios e contradições, o papel dos determinantes sociais na saúde e 

mercantilização da saúde. Também, durante a atividade foi feita a plenária de reforma 

estatutária da entidade, a plenária de aprovação dos encaminhamentos do 39° ENEEn e a 

eleição da nova composição da executiva nacional dos estudantes ENNEnf. 

Para determinação de posicionamento e participação junto à sociedade das nossas convicções 

realizamos um ato público onde marchamos pela principal avenida da cidade reiterando a 

importância da defesa do SUS 100% público de qualidade, contra a privatização da saúde, e em 

defesa da democracia na atual conjuntura politica ressaltando o Fora Temer, Fora Barros e 

Fora Mendonça. 

Participamos de vivências muito interessantes aonde conhecemos e tivemos contato direto 

com a cultura e a realidade de uma tribo indígena e um assentamento quilombola, houve 

também uma série de atividades como os cines debates, apresentações de trabalhos 

científicos, oficinas de cartazes e atividades culturais que propiciaram interação entre os 

estudantes que ali estavam presentes. 

Nós do Comitê Estudantil da ABEn-DF ficamos muito encantados e entusiasmados com toda a 

metodológia e organização das atividades, destacamos a participação e organização estudantil 

nacional na enfermagem e parabenizamos a todos estudantes que se dedicaram a estar 

construindo o 39° ENNEn.  Sigamos firmes e fortes na luta por cada vez mais o protagonismo 

estudantil na construção de uma saúde publica de qualidade, para todos e todas.  

31 de Julho de 2016, Palmas-TO. 
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