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1. Situação dos Cargos:
Ano

Seção/
Reg.

Pres.

Vice
Pres.

Sec.
Geral

1ª
Sec.

1ª
Tes.

2ª
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Dir.
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2015

DF

x
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x

x

x

x

x

x

x

x
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2016

(X) Preenchido

(V) Vacância

(NSA) Não se aplica

(NI) Não Informado

Sede própria - Sim (x ) Não ( )
Contratação de funcionários – Sim ( ) Não (x )
Dívidas com a ABEn Nacional – Sim ( ) Não ( x)
A divida será quitada já informada a ABEn Nacional no 29 de setembro
Convenio ou contratos vigentes no período – Sim ( ) Não (x) - Qual:
Realização de eventos nacionais e internacional no período – Sim ( ) Não (x)
Edição e nome do evento...... Ano de realização ..........

2. Associados no Período:
Ano

2014
Repasse de
percapita
Sim ( x )
Não ( )

Estadual/ Regional

DF

Associados
Efetivos

Associados
Especiais

Associados
Temporários

Enfermeiro/
obstetriz

Téc. em
Enfermagem

Estudantes

259

47

43

Honorário
Benemérito

Total

349

2015
Repasse de
percapita

DF

243

44

0

287

Sim (x)
Não ( )

3. Destaques da participação e representação da entidade:
ABEn SEÇÃO
2014
Evento

Tema

Data / local

Objetivo

Conselho de
Saúde de Brasília

Controle Social

Permanente

Debater o Controle Social na defesa
do SUS no âmbito de Brasília

Fórum

Fórum Nacional 30
horas já!

Por indicação da
ABEn Nacional – a
partir de 2012.

Representando a Enfermagem em
prol da aprovação do PL 2295/00
que dispõe sobre a jornada de
Trabalho da Enfermagem.

Fórum de Saúde
Materna e Perinatal
do

24 Setembro

Fórum

Membro efetivo
da ABEn –DF

Distrito Federal

Promover discussão e pactuação de
ações no âmbito da Rede Cegonha e
organizar uma rede de cuidado
integral humanizada de atenção a
mulheres e aos recém-nascidos

14 e 15 de
Fevereiro

70ª CONABEn

Reunião Ordinária

Debater e aprovar estatutariamente
Auditório da ABEn a demanda de trabalho da ABEn
Brasília – DF

Fórum 30 horas Já!
Passeata
Fórum 30
horas!

Enfermagem Vem Pra
Rua: Cuidar com
segurança exige 30
horas!

14 de março
Concentração –
Vão do MASP São Paulo - SP

Mobilização do Fórum em prol
das 30 horas para enfermagem

Curso

Seminário

Unidade de Terapia
Intensiva – Adulto:
Enfermagem desafios
e atualização.
Regulamentação da
Jornada de Trabalho
dos
Profissionais de
Enfermagem.

29 de março
UnB Ceilândia

Atualizar o conhecimento dos
profissionais de enfermagem.

Ceilândia - DF
19 de março
Palestrante – Mesa Redonda –
Auditório Freitas “Jornada de Trabalho dos
Nobre da Câmara Profissionais de Enfermagem”.
Federal
Brasília - DF

Ministro da Saúde

Audiências

75ª SBEn

Quais os avanços do
Ministério da Saúde
sobre a jornada de
Trabalho para a
enfermagem
Brasileira?

“Protagonismo da
Enfermagem no
Processo do Cuidar”

26 de março e 3
de abril
Gabinete do
Ministro

Discussão sobre a posição do
Ministro e o retorno da Comissão
de Estudo sobre o PL 2295/00 –
30 horas já!

Brasília - DF

12 a 20 de maio
Brasília - DF

Divulgar a Semana Brasileira de
Enfermagem por meio de uma
diversificada programação, de
forma a atingir o maior número de
profissionais de enfermagem,
estudantes, professores,
trabalhadores da saúde e outros
segmentos da sociedade em geral.

12 de maio de

Sessão Solene

“Homenagem aos
Profissionais de
Enfermagem
Brasileira”

Câmara Federal
do Brasil, no
Plenário Ulysses
Guimarães
Brasília - DF

Dia Nacional do Enfermeiro por
ocasião da 75ª SBEn

21 de maio de
Fórum 30 horas
Audiência
Pública

Câmara Federal do
Brasil

I Encontro
Intersetorial em “Diversidade e
Saúde Mental do cidadania: A loucura
na
Distrito Federal
contemporaneidade”

Plenário Ulysses
Guimarães
Brasília - DF

21 a 23 de maio
Auditório da
FEPECS
Brasília - DF

Ato em defesa do Pl 2295/00
Presente Deputados de todos os
partidos com os representantes
das entidades que compõe o
Fórum Nacional 30 horas e
presente a enfermagem
brasileira.
Tal evento tem como objetivo
promover espaço de reflexão e
diálogo acerca da atenção em saúde
mental no DF e terá como público
estudantes, trabalhadores e
comunidade usuária do SUS.
Diretores Delegados e
Coordenação da Comissão de
Relatoria.

2ª Conferência
de Saúde do
Trabalhador e
da
Trabalhadora
do DF

30 e 31 de maio
Saúde do
Trabalhador e Da
Clube da Saúde da
Trabalhadora Direito
SES/DF
de Todos e Todas e
Dever do Estado
Brasília - DF

1ª Conferência
Macroregional
de Saúde do
Trabalhador e
da
Trabalhadora
da Região
Centro Norte –
CMSTT-CN

Saúde do
Trabalhador e Da
Trabalhadora Direito
de Todos e Todas e
Dever do Estado

Sessão
Saúde + 10

Deliberação e Sistematização das
Propostas para a 4ª Conferencia
Nacional de Saúde do
Trabalhador e Trabalhadora
Elaboração do Relatório final e
encaminhar ao Conselho
Nacional de Saúde.

Movimento Saúde
+10

29 de Abril
Sede da ABEn
Nacional
Brasília - DF

08 de abril de
Brasília - DF

Elaborar as propostas a serem
encaminhadas para a 2ª
Conferência de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora
do DF e a eleição dos delegados.

Pressão popular em defesa do
PLP Saúde +10 – 321/13.

1ª Conferência
Macroregional
de Saúde do
Trabalhador e
da
Trabalhadora
da Região
Centro Norte –
CMSTT-CN
Audiência
com o
Secretário de
Estado de
Saúde do DF
14º Seminário
Nacional de
Diretrizes para
Educação em
Enfermagem –
SENADEn
1ª Reunião
Extraordinária
do CONABEn

Saúde do
Trabalhador e Da
Trabalhadora Direito
de Todos e Todas e
Dever do Estado

29 de Abril
Sede da ABEn
Nacional
Brasília - DF

Agenda de atividades
da ABEn DF em
parceria com a
Secretaria de Saúde
do DF

25 de junho de

Educação em
Enfermagem:
Qualidade, Inovação
e Responsabilidade

06 a 08 de agosto
–

Reunião
Extraordinária

04 e 05 de gosto –
Maceió – AL

Gabinete do
Secretário de
Saúde

Hotel Ritz Lagoa
da Anta – Maceió
- AL

29 de agosto de
Debate da ABEn
DF

“Conhecendo as
propostas das chapas
concorrentes ao
COREn/DF”

Auditório do
HBDF
Brasília - DF

Elaborar as propostas a serem
encaminhadas para a 2ª
Conferência de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora
do DF e a eleição dos delegados.

Agenda de atividades em
parceria com a SES/DF e demais
questões relativas ao
protagonismo da Enfermagem no
Distrito Federal.

Discutir a Educação em
enfermagem no Brasil.

Debater e aprovar
estatutariamente a demanda de
trabalho da ABEn
Mobilização e promoção do debate
sobre as eleições do Conselho
Regional de Enfermagem do Distrito
Federal (COREn-DF) ao plenário
2015-2017.

23 de outubro
Curso

I Encontro de
Enfermagem em
Saúde da Mulher

Auditório da ABEn

Atualizar o conhecimento dos
profissionais de enfermagem em
Saúde da Mulher.

Brasília -DF

Curso

Atenção à saúde do
portador de
hanseníase

25 de outubro
Auditório da ABEn
Brasília - DF

Atualizar o conhecimento dos
profissionais de enfermagem.

66º Congresso
Brasileiro de
Enfermagem

6ª Reunião

O protagonismo da
Enfermagem na
Atenção à Saúde

Conselho Consultivo
de Escolas de
Enfermagem (CCEE)

27 a 30 de
outubro
HANGAR Centro
de Convenções
Belém - PA
21 de novembro
Auditório da
ABEn Nacional
Brasília - DF

Oficina

Planejamento das
Atividades da ABEn
DF

19 de novembro
ABEn - DF
Brasília

Debater sobre o protagonismo da
Enfermagem na Atenção à Saúde
no Brasil e em outros países.

Promovera integração das
escolas e/ou cursos de
enfermagem de nível Técnico e
de graduação para discutir e criar
estratégias que visem melhorar a
qualidade da formação no DF.
Nesta, foi avaliado o trabalho em
curso e foram definidas as
diretrizes e estratégias para os
anos de 2015 e 2016 com foco no
fortalecimento e na valorização
da enfermagem e do SUS-DF:

Atividade mensal
Roda de
conversa

“Sobre a Associação
Brasileira de
Enfermagem”

4ª Conferência
de Saúde do
Trabalhador e
da
Trabalhadora
do DF

Saúde do
Trabalhador e Da
Trabalhadora Direito
de Todos e Todas e
Dever do Estado

Mostrar para os alunos a
Universidades,
importância da entidade, o o seu
Faculdades e
protagonismos em defesa da
Curso de
Enfermagem e na enfermagem brasileira.
ABEn DF
30 e 31 de
dezembro
Centro De
Convenção
Internacional de
Brasília - DF

06 de dezembro
Festa/Baile

Confraternização de
Final de Ano da ABEn
DF

Clube Cultural da
Caixa Econômica
Federal.

Deliberação das propostas finais
que implementarão a Politica de
Saúde dos Trabalhadores e
Trabalhadoras de Saúde.
Relator de Grupo.
Momento de congraçamento
entre a Diretoria e Membros do
Conselho Fiscal com as/os
Associadas(os) e de
agradecimento pela participação
nas atividades da entidade e de
felicitações do Natal e do
próximo Ano Novo.

4. Sugestões, Críticas, Diretrizes e estratégias para 2015

ABEn SEÇÃO
SUGESTÕES/ DIFICULDADES/DESTAQUES
Sugestões:
Continuação da campanha iniciada em 2013 para adesão de novos associados,
visibilidade da entidade, em parceria com a ABEn Nacional, pois consideramos o
percentual de associados baixo, considerando o número de profissionais enfermeiros,
Técnicos que trabalham na rede pública e particular do DF.
Realizar por ocasião do CONABEn e AND discussão sobre a Conjuntura Politica do Pais
na saúde, Educação e/ou outras.
Encaminhar a convocação e a pauta do CONABEn e AND com bastante antecedência.
Encaminhar as atas das reuniões do CONABEn e AND com bastante antecedência pois
facilita a memorização dos fatos.
Realização pela ABEn Nacional juntamente com todas as ABEn’s Seções e Regionais a
Campanha de adesão de novos associados com data definida
Total de Profissionais da Enfermagem na Pública e Privada do DF
Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF
Enfermeiros: Três mil e quinhentos
Técnicos de Enfermagem – Onze mil.
Hospital Universitário de Brasília – HUB
Enfermeiros – 231
Técnicos de Enfermagem - 367
Auxiliares de Enfermagem - 265
Quantitativo de Profissionais de Enfermagem no Distrito Federal de acordo com o
Conselho Regional de Enfermagem do DF – em 27 de março de 2015, considerando
os definitivos, definitivos secundários e os Remidos.
Enfermeiras (os)– 9.640
Auxiliares de Enfermagem – 3.740
Atendentes de Enfermagem – 95
Técnicos de Enfermagem – 26.534
Total – 40.009
Colégio Eleitoral Geral em 2014 (adimplentes) – 9000 de acordo com a informação
passada no debate entre as chapas ao processo eleitoral.
Dificuldades:
Apesar das mobilizações estratégicas: eventos, participações aos convites das escolas
de enfermagem, rodas de conversas nos locais de trabalho, parcerias com outras

entidades ainda existe dificuldade na compreensão na comunidade de enfermagem
associar-se a ABEn para fortalecer tanto a entidade como principalmente a categoria.
Mobilização da categoria nos eventos, atos que necessitam de uma maior
participação: Ex: Atos em defesa da Jornada das 30 horas, mobilizações do Sindicato
dos Enfermeiros.
Compreensão por parte dos associados no processo político da entidade.
Dificuldades das Instituições de Saúde particulares do DF, não aderiram ao processo de
organização e realização da SBEn em sua totalidade.
Envio do extrato do relatório em tempo hábil, para que seja discutido com mais
profundidade essas questões com a diretoria para contribuirmos coma às sugestões de
forma mais profunda.
Encaminhamento em tempo hábil das convocações das Assembleias de Delegados no
Congresso, bem como as suas pautas. Consideramos importante discutirmos com a
diretoria, antes da AGE, no sentido de facilitar a discussão com os associados
presentes.
Dificuldade no processo de liberação de Diretores, para o desempenho das atividades
da entidade.
Dificuldade para a participação dos membros da diretoria nas diversas atividades da
ABEn.
Baixa mobilização das instituições para inscrição de trabalhos no Concurso do Prêmio
CEPEn e de outros eventos.
Falta de verba para contribuição com os diretores nas diferentes atividades realizadas,
representações em evento e atos políticos da categoria.
Falta de verba para contribuição com os delegados que participam da AND com
passagens e hospedagens.

Destaques:
Merecem destaque algumas ações já encampadas, como:
• Baile de Confraternização de final do ano com os associados –
• Realizações frequentes de cursos com a categoria, voltados não só para
atividades específicas, bem como, de atividades políticas, junto a órgãos
governamentais, de entidades do setor saúde e do controle social, movimentos
e reuniões com representantes do parlamento distrital e federal; reuniões com
gestores da saúde e outros.

• Implantação do Conselho Consultivo de Escolas do DF e Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). Na sua sexta reunião,
além de pactuada a agenda de trabalho, foram consensuados os seguintes
pontos:
• Protagonizar o processo de revisão e atualização das Diretrizes Curriculares
Nacionais de Enfermagem - DCNs ;
• Compor agenda de reflexão junto à ABEn Nacional e
• Propor estratégias para a adequação dos atuais instrumentos de valiação dos
cursos de enfermagem do INEP/MEC;
• Mobilizar as demais Escolas do DF para ampliar a associação e participação no
CCEE;
• »Divulgar e discutir o Contrato Organizativo da Ação Pública de Educação e
Saúde (COAPES) com as escolas, SES-DF e Regionais de Saúde;
• Pautar a agenda do CCEE no “Encontro de Enfermeiro do Centro Oeste EnfCentro-Oeste”;
• Realizar reunião ampliada do CCEE mobilizando todas as escolas, comunidade
acadêmica e SES-DF. Data: 20/03/2015 às 14h30 na sede da ABEn Nacional.
• Campanha de vinculação de Escolas de Graduação e Escola Técnica de
Enfermagem.
Total de escolas vinculadas no DF: estão vinculadas 08 ( 02 Escolas Técnicas e 07 de
Nível Superior). Encaminhada solicitação de vinculação da UDF – Centro Universitário
para a diretoria de Educação da ABEn Nacional.
Oficinas de formação, o avanço no diálogo com as demais entidades da Enfermagem e
a continuidade da realização das Assembleias e Plenárias com a comunidade
abenistas. Prestação de contas da entidade com aprovação dos associados presentes
na Assembleia.
Efetivação anual da Edição do Jornal da ABEn-DF ( estamos na quarta edição), sempre
lançado por ocasião da SBEn. E implantado o Boletim online – Dialogo – em processo
de elaboração a terceira edição.
Diretoria da ABEn-DF teve um cargo de vacância na segunda tesouraria (Cleber Santos
Pinto), porém como foi eleita em Assembleia Geral da ABEn DF – 04/12/14, Idenise
Vieira Cavalcante Carvalho, a diretoria está com todos os seu cargos ocupados,
contribuindo para que a Gestão possa desenvolver as suas ações programáticas.
Em relação à ABEn Nacional destacamos que a relação com essa gestão, tem sido
efetiva, contado com apoio da gestão da ABEn-DF nas solicitações da presidente para
representarmos a entidade.
Destacamos que o Auditório da ABEn Nacional, contribui de forma significativa para a
realização dos eventos, assembleia, reuniões e outras atividades da ABEn DF.
Relação interativa, cordial, respeitoso entre a diretoria e Conselho Fiscal da ABEn DF e

dos funcionários com a equipe de funcionários da ABEn Nacional.
Destacamos que os funcionários da ABEn Nacional, procuram atender as solicitações
dos pleitos da diretoria da ABEn-DF, com presteza, competência e habilidade.
Envolvimento da Gerência de Enfermagem da SES-DF nas atividades da entidade e nas
parcerias dos eventos.
Aumento da adesão de todas as Instituições de Ensino e Saúde ( SES/DF), Centros
Acadêmicos no processo de organização da 75ª SBEn.
Eventos em destaque no ano de 2014:
74ª SBEn, I Encontro Intersetorial em Saúde Mental do DF, 1º Encontro de
Enfermagem em Saúde da Mulher e Perinatal e a Festa de Confraternização de final de
Ano com os associados.
Diretrizes e Estratégias de Ação para 2015
» Contribuir com o processo de conquista das reformas do país (Política, Comunicação,
Política de Participação de Social, Educação);
» Fortalecer a Campanha Permanente de Visibilidade da Enfermagem;
» Implementar Campanha de Associação;
» Fortalecer o Controle Social para defesa do SUS DF, participando dos conselhos de
saúde, educação e conferências;
» Mobilizar e articular entidades, coletivos e movimentos da saúde pública instituindo
o Fórum em Defesa do SUS DF;
» Fortalecer o Conselho Consultivo de Escolas de Enfermagem;
» Contribuir com a implementação da Especialização em Saúde Mental;
» Lutar pela implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem no DF;
» Fortalecer a articulação e associação de outras entidades e sociedades de
especialistas;
» Instituir os Departamentos e Grupos Técnicos como Atenção Primária, Educação
Popular em Saúde e Gerontologia na ABEn-DF;
» Criar o Fórum de Enfermagem do DF, articulando ABEn, SEDF, COREn e ANATEn;
» Fortalecer a agenda em defesa das Residências de Enfermagem e pela instituição da

Residência Multiprofissional;
» Promover a mobilização pelo fortalecimento da Gerência de Enfermagem da SES-DF
no futuro governo.
Total Geral das reuniões da Diretoria e Conselho Fiscal de 2014
- Reuniões ordinárias - Total (10)
- Reuniões Extraordinárias –Total (1)
- Assembleias Ordinária – Total (3)
- Assembleia Extraordinárias – Total (0)
Previsão de eventos para 2015, já em processo de organização:
Curso: Aspectos Gerais e Legais na Administração de Medicamentos, 76ª
Semana Brasileira de Enfermagem, VII Encontro de Enfermagem da Região
Centro-Oeste - Enf Centro-Oeste, Curso de Gestão em Enfermagem, Curso
de Feridas.

