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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 
73ª Semana Brasileira de Enfermagem 

12 a 20 de maio de 2012 
 
Associação Brasileira de Enfermagem: 85ANOS DE 
COMPROMISSO SOCIAL, PARTICIPAÇÃO E LUTA. 
 
Seção: Distrito Federal 
 
Período de realização: 12 a 20 de maio de 2011 
 
Coordenação – Maria Goreti de Lima – Primeira Tesoureira  

- Osvaldo Peralta Bonetti – Vice Presidente 
- Ivone Kamada – Diretora CEPEn-DF 
- Cleber dos Santos Pinto – Diretor de Public. e 
Comunicação Social. 

 
1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 

 73ª Semana Brasileira de Enfermagem – Anexo – Livro 
Programa 
 
2. PARTICIPANTES (em cada atividade) 
 
12/05/2012 - Abertura Oficial   
Local: Auditório da ABEn Nacional 
Horário: 16h  
Conferência Magna – Profa: Maria Goreti de Lima 
Homenagem da ABEn-DF à profissionais de Enfermagem que se 
destacaram na construção da história da Enfermagem no DF. 
Atividade Cultural 
Participantes: 150 
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16/05/2012 – Apresentação dos trabalhos científicos - Prêmio 
CEPEn 
Coordenação dos Prêmios – Dra Ivone Kamada 
Coordenação da Apresentação – Enfª. Fidélia Lima Vasconcelos 
Local: ABEn Nacional 
Horário: 8h30 às 12h30 
Relação dos Trabalhos Premiados – Anexos 
Participantes: 25 
 

 
17/05/2012 e 20/05/12 - Feira de Saúde da Enfermagem – 
Destaque Atividades Educativas de Enfermagem 
Coordenação – Enfª Zulmira Barroso da Costa 
Supervisão – Professores das Instituições de Ensinos 
 

 
A atividade contou com a participação dos Centros Acadêmicos:  

Universidade de Brasília –UnB; Centro Universitário do DF; 
Centro Universitário UNIEURO; Centro Universitário Alvorada; 
Escola Superior de Ensino da SES/DF; Faculdade de Ciências e 
Educação  Sena  – FACESA; Universidade Católica do DF – 
UCB; Faculdades IESGO. 
Total de Estudantes – 210  
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20/05/2012 – Encerramento 
Local: Fundação de Ensino e Pesquisa da SES/DF - FEPECS 
Horário: 14h 
Premiação dos Trabalhos do Prêmio CEPEn-DF 
Atividade Cultural 
Participantes: 50 
 
3. APOIO 
ABEn Nacional, Coren-DF, Sindicato dos Enfermeiros do DF, 
Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do DF. 

  
O apoio da ABEN Nacional refere-se ao material de divulgação,  
a cessão do auditório para realizar as Oficinas de Organização 
da SBEn e a abertura da 73ª SBEn e da FEPECS, cessão do 
auditório para realizar o encerramento. 
O apoio do SEDF e COREn-DF deu-se por meio de contribuições 
diretamente às Instituições de Saúde e à Gerência de 
Enfermagem da SES/DF. 
 
4. DIFICULDADES ENCONTRADAS 
 
- O não atendimento à solicitação realizada pela ABEn-DF junto 
a SES/DF, da liberação de dois diretores da ABEn-DF, para 
facilitar na participação das atividades nas Regionais de Saúde . 
 
-Dificuldade para a participação dos membros da diretoria nas 
diversas atividades da SBEn. 
 
- Dificuldade na mobilização de estudantes e profissionais para 
participarem da sessão de Homenagem à ABEn Nacional na 
Câmara Federal. 
 
- Baixa mobilização das instituições para inscrição de trabalhos 
para o Prêmio CEPEn (sugestão repensar formas de divulgação 
específica). 
 
-Despesa elevada para garantir as homenagens, brindes e 
contribuições gerais aos parceiros. 
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5. Pontos Positivos 
 

 
Reunião com parceiros da organização da 73ª SBEn 

 

- Gestão participativa: 
- o processo de organização da SBEn 2012 foi iniciado 
no mês de Fevereiro, assim, com tempo hábil para 
discutir e deliberar as ações das atividades com a 
Diretoria e Conselho Fiscal da ABEn-DF. 
 
- A concepção adotada pela Diretoria acerca do 
resgate histórico da ABEn, valorizando as práticas dos 
profissionais que estão protagonizando o cuidado, a 
gestão e a ação politica, transversal a nossa atuação, 
que se dão nos mais variados espaços, não 
necessariamente internos ou orgânicos à Entidade, 
mas que contribuíram ou contribuem para o momento 
atual da enfermagem no DF. 
  
- Realização de duas oficinas, dias 01 e 09/03/12, com 
a participação das Instituições de Ensino e de Saúde 
Públicas e Privadas, e Entidades de Classe para 
elaboração coletiva da 73ª SBEn. Na oportunidade, 
realizou-se a entrega do material de divulgação – 
cartazes, faixas e o Caderno de Dicas em CD para 
subsidiar a organização da semana nos seus locais.  
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- Realização de Reunião com tod@s Gerentes de 
Enfermagem das Regionais de Saúde pertencentes  a 
Secretária de Saúde do DF – SES/DF no dia 12 de abril  
para falar sobre a participação de tod@s nas 
atividades da 73ª SBEn e orientar sobre a 
Homenagem aos profissionais de enfermagem a 
convite do Gerente de Enfermagem da SES/DF.  
 

- Referente ao Prêmio CEPEn, também por ocasião da oficina, 
foram entregues o cartaz, Regimento e Normas para inscrição 
dos trabalhos científicos.  
 
- Definição da abertura oficial no dia 12/03/12, por todos os 
participantes, com o compromisso das escolas na mobilização 
dos alunos para prestigiarem as solenidades de abertura e 
encerramento.  Importante destacar também que, após a 
solenidade, foi realizado um momento cultural com musica e 
dança, que propiciou descontração e interação entre os 
participantes. 
 
 - Recebimento na data prevista da programação das escolas e 
instituições de saúde para elaboração do livro programa. 
 
- Adesão de novos parceiros – Unidade de Saúde da Câmara, 
Senado, Ministério da Saúde e o Hospital Sarah Kubitschek. 
 
- Confeccionados banners/faixas da ABEn-DF que foram  
fixadas em todos os locais que constaram da programação 
local. 
 
- Confecção de camisetas com a logomarca da SBEn e 
distribuídas para todas as Comissões Organizadoras das 
diferentes Instituições de Saúde e Ensino e realizado sorteio 
aos participantes por ocasião das atividades. 
 
- Estratégia de Homenagear Enfermeir@s do DF, envolvendo 
todas as universidades, Centros Acadêmicos, regionais e 
serviços de saúde, promovendo maior interação e proximidade 
entre a ABEn, associados e profissionais como um todo, sendo 
que cada espaço participou da eleição daqueles a serem 
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homenageados. Houve locais que em que instalaram urnas 
para votação da representação e nas Instituições de Ensino os 
alunos participaram da escolha por meio de eleição e redes 
sociais. Ao todo, 275 Profissionais entre Técnicos e Enfermeiros 
foram homenageados e 07 Centros Acadêmicos. A diretoria da 
ABEn-DF elegeu 19 enfermeiros e 02 Técnicos de enfermagem 
que foram homenageados na solenidade de abertura da SBEn.  
Os demais foram homenageados durante as atividades 
descentralizadas nas unidades de saúde e escolas, contando 
com a participação de representantes da Diretoria, na medida 
do possível.  Nas Instituições de Ensino e Saúde por ocasião da 
Solenidade de Abertura da 73ª SBEn (o processo de escolha do 
Perfil dos homenageados foi de inteira responsabilidade das 
referidas instituições). 
 
- Participação efetiva da Diretoria e Conselho Fiscal nas 
atividades descentralizadas, utilizando suas folgas, 
especialmente na Abertura da SBEn e na qualidade de 
Palestrantes sobre o Tema da Semana, bem como nas entregas 
das Placas aos Profissionais Homenageados pela ABEn-DF. 
 
- Participação dos Centros Acadêmicos nas atividades de 
organização da SBEn nas escolas e nas atividades com a 
comunidade (Feira de Saúde). 
 
- Lançamento da Edição do Jornal da ABEn-DF alusiva aos 85 
anos de ABEN durante a SBEn, fortaleceu a imagem da 
entidade perante associados e comunidade em geral. 
 
 
  
6. RESULTADOS ALCANÇADOS (avaliação) 
 

- Divulgação ampla devido às parcerias, por meio do material 
de divulgação, pagina eletrônica: ABEn-DF, COREn-DF, SEDF, 
Escolas, da Secretaria de Estado e Saúde do DF – SES/DF  
contracheque dos Servidores da SES-DF e no Jornal da ABEn-
DF. 
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- Envolvimento das entidades de classe e da Gerência de 
Enfermagem da SES-DF, que realizou sua primeira Semana de 
Enfermagem no DF. 
 
- Aumento do número de participação de profissionais de 
enfermagem e dos Estudantes dos Cursos de Graduação em 
Enfermagem, em relação ao ano passado. 
 
- Adesão de todas as Instituições de Ensino e Saúde no 
processo de escolha dos homenageados. 
 
- Maior número de trabalhos inscritos ao Prêmio CEPEn-DF 
atendendo às normas e regimentos estabelecidos e mudança 
dos prêmios. Todos os trabalhos foram de excelente qualidade 
e muito bem apresentados. 
 

  
 

7. SINTESE DAS DISCUSSÕES (Proposições) 
 

Na 73ª SBEn, a ABEn-DF, em parceria com as escolas, 
serviços de Saúde, Órgãos Estaduais e Federais, Entidades de 
Classe, Centros Acadêmicos de Enfermagem, desenvolveu-se 
uma série de atividades para que a comunidade de 
enfermagem do DF refletisse sobre os seguintes eixos 
Temáticos: Origem da ABEn e o protagonismo na criação 
de outras organizações da Enfermagem; Políticas para o 
desenvolvimento da Educação, Assistência e Ciência da 
Enfermagem; e, Retrospectiva e perspectivas de 
articulação com os movimentos sociais.  

 
Também, foram realizadas com os estudantes de 

enfermagem, atividades de saúde em enfermagem com a 
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comunidade, com o objetivo  de proporcionar à sociedade maior 
visibilidade do para o profissional enfermeiro e propiciar ao  
estudante melhor compreensão e valorização do seu trabalho 
no contexto de Saúde da Família. 

 
A 73ª SBEn se configurou em um espaço de troca entre a 

entidade, profissionais e estudantes, e expôs a necessidade de 
investimento na politicidade da categoria, apontando a carência 
dos espaços de reflexão sobre a prática e papel da profissão, 
assim como em relação ao contexto da saúde publica de forma 
geral. 

 
Contudo, encontramos interesse por parte de muitos 

atores em discutir e envolver-se nas questões inerentes ao 
mundo do trabalho e da formação. Tais observações nos 
remetem à necessidade de inovar cada vez mais em relação às 
metodologias adotadas durante a SBEn,  visando a construção 
de  espaços realmente participativos e dialogados, promotores 
do protagonismo e sensibilização. As tradicionais palestras são 
importantes, mas precisam ser acompanhadas de outras 
formas de construção e reflexão coletiva.  

 
No transcorrer das atividades citamos alguns pontos que 

foram destaques nos debates, o que refletem a preocupação 
dos profissionais e professores, quanto ao atual cenário da 
formação, do campo do trabalho da enfermagem e das políticas 
públicas de saúde: 

 
� - A atual situação da terceirização como ponto 

nevrálgico enfrentado pelo SUS. - O descontrole na 
formação técnica e universitária em enfermagem.  No 
DF em uma década ocorreu um aumento em torno de 
800% (oitocentos por cento)no número de vagas nos 
cursos acadêmicos e técnicos. Essa situação se revela 
tanto na qualidade incerta da formação, como 
também no descompasso entre a oferta de 
profissionais no mundo do trabalho e o número de 
postos de emprego. 

� A autonomia profissional 
� A questão de Gênero 
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� Politicidade 
� Sobrecarga de trabalho nas unidades de saúde do DF, 

em decorrência da deficiência de profissionais de 
enfermagem no SUS. 

 
 

 
 
8-AVALIAÇÃO DA SBEn E SUGESTÕES DA DIRETORIA 
 
1. Organização da SEBEn 

• Constituir um grupo para discutir a semana, 
coordenado pelo diretor da ABEn; 

• Estruturar melhor toda a programação e realização da 
semana, de forma a demonstrar o real papel indutor 
e coordenador da ABEn-DF na realização da semana; 

• Fazer discussões prévias com as gerentes de 
enfermagem das unidades de saúde pública e 
privada, diretores e coordenadores de escolas para 
aprofundar as discussões sobre o tema da semana e 
promover maior mobilização da categoria; 

• Aprofundar as questões mais importantes a serem 
discutidas; 

• Usar os espaços da semana para divulgar  mais a 
entidade; 
 

2. Inscrição de trabalhos 
• Solicitar inicialmente o resumo e depois e trabalho 

na íntegra; 
• Programar as apresentações em locais como 

escolas, unidades de saúde,etc.com o objetivo de 
trazer mais estudantes e profissionais para a 
apresentação e discussão; 

• Incentivar os enfermeiros  das diversas áreas da 
residência em enfermagem a apresentarem seus 
trabalhos durante a SEBEn. 

  
3.  Caderno de Dicas: repensar sua estrutura 
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4. Reconstrução da aliança com o COREn-DF, como 
espaço de poder. 
 
 

5.  Atividades com os estudantes: 
• As atividades extramurais somente devem ocorrer se 

coordenadas por suas respectivas escolas e 
acompanhadas por professores. 

 
6.  Encerramento da SBEn 

• Foi consenso entre os diretores de que deve-se 
investir mais na abertura da semana e 
acompanhamento por parte dos diretores nas 
atividades durante a semana, e, 

• não fazer encerramento solene da entidade. 
 

 

Relatado por: Maria Goreti de Lima – Primeira Tesoureira da 
ABEn-DF 

Revisado por: Osvaldo Peralta Bonetti – Vice Presidente -
Gestão 2010-2013 e Dra Ivone Kamada – Diretora do CEPEn-
DF e Fidélia Vasconcelos de Lima – Secretária-Geral 

Colaboração da Diretoria e Conselho Fiscal da ABEn-DF 
Gestão 2010-2013 

 

 


