
   

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 da 82ª Semana Brasileira de Enfermagem 

Seção: Goiás 

 

1. Título da atividade: Semana Brasileira de Enfermagem 

2. Ações realizadas Modalidade de evento: Ações realizadas na modalidade 

remota e presencial  

3. Conferência ou palestra(X)   Oficina(  )  Roda de conversa(X ) Outras(X )  

4. Responsáveis pela atividade: Comissão organizadora e Científica da 

ABEn-GO; 

5. Parcerias e apoio: Faculdade de enfermagem da UFG, PUC Goiás, 

Sindicato dos enfermeiros do Estado de Goiás-SIEG, Sindicato dos 

Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás- SINDSAÚDE/GO, 

grupo AVA, Coral da ADUFG, Grupo Aviva- Experiências, Vendas Parques, 

parcerias e Novos Negócios. 

6. Planejamento: Foram feitas: reuniões semanais de forma remota, com a 

utilização do google meet para o planejamento da 82ª Semana Brasileira de 

Enfermagem com a diretoria e parceiros, construção e publicização do edital 

para seleção de monitores, seleção de avaliadores de trabalhos cientifico 

com distribuição dos trabalhos científicos, divulgação dos trabalhos 

científicos aprovados para apresentação em poster dialogado, revitalização 

do comitê estudantil-COEST, treinamento dos monitores para auxiliar os 

palestrantes nas salas virtuais, criação dos template de apresentação de 

trabalhos cientifico e links para transmissão das palestras sbenf ao vivo; 

diagramação dos impressos: cartazes, certificados, convite e programação 

da SBENf, criação da comissão de avaliação dos trabalhos a prêmio, 

divulgação da programação e palestras via e-mails das instituições de ensino, 

de saúde e profissionais e redes sociais. 

7. Desenvolvimento:  

a. A ABEn-Go participou da live sobre “A eficácia do plano de imunização 

de Goiânia, divulgando também a Semana Brasileira de Enfermagem 

pelo Youtube; 

b. A Abertura ocorreu no dia 12/05/2021, iniciando às 18 horas, com 

cobertura da TV PUC-Goiás, link do youtube. Contou com 



   

representantes municipal e estadual de saúde, além de 

representantes da ABEn Nacional, SIEG e SINDSAUDE. Ocorreu 

solenidade de abertura com execução do Hino Nacional em LIBRAS, 

seguido de apresentação cultural com execução de duas músicas pelo 

coral da ADUFG. A palestra inicial teve como tema: “O trabalho em 

enfermagem no contexto de crise em Goiás”; 

c. Dia 12/05/2021- Diretora de Educação Aben-Go- Realização de live 

intitulada “Os rumos da formação de enfermeiros (as) prevista nas 

DCNS e a “ameaça” que significa a minuta 05 para essa formação”. O 

evento foi online e transmitido no canal UFG-Oficial no Youtube; 

d. Dia 13/05/2021- Com atividades pela manhã e a tarde. Foram 06 

palestras/mesas redondas durante o período matutino. No período 

vespertino, tivemos a Audiência Pública com a Temática: “Reflexões 

sobre o trabalho e a Enfermagem frente a pandemia, conquistas e 

desafios”, que ocorreu no Plenário da Câmara Municipal, com 

participação do vereador Mauro Rubem, Superintendência Regional 

do Trabalho em Goiás, Ministério Público do Trabalho de Goiás e 

Sindicatos de enfermeiros e de saúde. Ainda no período vespertino, 

após a audiência pública, ocorreram mais duas mesas redondas. 

e. A ABEn-Go participou do debate ao vivo pela rádio noroeste 

"Regulamentação da carga horária para a Enfermagem (discussão PL 

2564/2020)" ; 

f. Dia 14/05/2021 – Período matutino tivemos duas mesas redondas e a 

apresentação de trabalhos científicos. Foram submetidos 68 

trabalhos, e após a avaliação por grupo de avaliadores, foram 

indicados para a apresentação 55 resumos. No período vespertino 

foram mais três salas de mesa redonda e a premiação dos 10 

melhores trabalhos. 

g. Dia 19/05/2021- período vespertino participação da ABEn-GO no 

programa mundo UFG para debater sobre “A enfermagem e o 

enfrentamento a pandemia”; 

h. Dia 19/05/2021- período noturno- participação da ABEN-Go na VIII 

Semana de Enfermagem do Instituto Federal de Goiás- Campus 

Goiânia Oeste, com a Palestra magna “Protagonismo 



   

(Des)Valorização da Enfermagem no Contesto da Pandemia da 

COVID 19” 

i. Dia 20/05/2021- Participação da ABEN-Go no Dia “D” da luta pelo piso 

salarial e pelas 30 horas #aprova PL2564/20, com visitas as unidades 

de saúde para gravar vídeo de 1 minuto com profissionais de 

enfermagem em manifesto a aprovação do piso salarial e 30 horas já; 

j. Dias 24 e 25/05/2021- Participação na modalidade remota  da Diretora 

de Educação da Aben- Goiás e Diretora de Educação da Aben-

nacional na VIII Semana de Enfermagem Curso de Enfermagem da 

Universidade Federal de Catalão (UFCAT). No dia 25/05/2021 teve a 

mesa redonda intitulada “O ensino de enfermagem em tempos de 

pandemia: desafios e possibilidades”, com a participação das 

conferencistas: 1- Profa. Dra. Kátia Adamy –Diretora de Educação da 

Aben-nacional; 2- Profa. Dra. Cristiane José Borges – Diretora de 

Educação da Aben-Goiás; 3- Yandra Karol da Silva – Representante 

dos discentes do Curso de Enfermagem. Moderadora: Profa. Ma. 

Kamylla Guedes de Sena. 

k. Dia 25/05/2021- Participação na carreata da enfermagem pela 

aprovação do Piso salarial e 30 horas para enfermagem, Praça do 

trabalhador juntamente com as entidades representativas da 

enfermagem e movimento dos profissionais de enfermagem; 

l. Dia 26/05/2021- Participação em roda de conversa “Participação da 

comunidade e direito á saúde: A EBSERH em debate, promovido pelo 

PPGES- programa de pós-graduação em ensino na saúde da 

faculdade de medicina da UFG; 

m. Dia 02/06/2021 - Participação em live com a roda de conversa “ O SUS 

e o direito à saúde” promovido pela liga da mama da UFG;      

8. Número e breve descrição dos participantes: 

Foram 224 participantes inscritos, sendo: 85 estudantes não associados, 

37 associados ABEn Goiás, 36 palestrantes, 27 avaliadores de trabalhos, 

25 enfermeiros não associados, 11 monitores, 02 técnicos de 

enfermagem não associados e 01 organização. 

O grupo de participantes da semana, constituiu-se por acadêmicos de 

enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros assistenciais, e 



   

enfermeiros docentes. Foram submetidos 66 trabalhos no sistema, sendo 

7 rejeitados e 59 aprovados. Foram apresentados 54 resumos, e os 10 

melhores trabalhos receberam premiação, abaixo listados:  

• Uso de drogas aumenta a chance de exposição ao Treponema Pallidum 
na Gestação – Elany Magalhães Barbosa da Silva. 

• Fatores de risco associados às infecções relacionadas à assistência à 
saúde em hospitais de ensino – Raquel Silva Pinheiro. 

• Ansiedade e autoconfiança de estudantes de enfermagem antes e após 
a simulação: Revisão sistemática – George Oliveira Silva. 

• Perfil clínico epidemiológico de pacientes internados com covid-19 em 
hospitais de São Paulo e Goiás – Raquel Silva Pinheiro. 

• Utilização das mídias sociais para promoção da saúde da mulher: Relato 
de experiência – Maria Julia Silva Paraguassu. 

• Experiência de acadêmicas de enfermagem em pesquisa com pacientes 
portadores de feridas crônicas – Ana Maria Cardoso Rodrigues. 

• Jogo educativo como ferramenta de apoio ao ensino-aprendizagem em 
saúde da criança – Bruna Gonçalves Gratão. 

• Experiência de educação em saúde sobre determinantes sociais em 
aula remota usando o anime Naruto – Ana Gabriele Moura Alves. 

• Projeto pegando no pé: Relato de experiência – Vanessa Cindy Neres 
Lima. 

• Atuação do técnico em Enfermagem na saúde: Relato de experiência de 
um projeto de ensino – Lyriane Apolinário de Araújo. 
 

9. Breve descrição do conteúdo desenvolvido: 

A maioria dos temas trabalhados durante a 82ª Semana Brasileira de 

enfermagem versou sobre a temática central: “O trabalho da enfermagem no 

contexto da crise”. 

1- “O trabalho em enfermagem no contexto de crise em Goiás” 

2- “Valorização da enfermagem na participação da campanha de 

imunização” 

3- “O vírus e a epidemiologia da COVID19”. 

4- Roda de conversa “Gestantes e puérperas com COVID-19: 

vacinar ou não contra a covid-19?” 

5- “Diagnósticos de Enfermagem na evolução clínica da COVID19: da 

triagem à UTI” 

6- “A Saúde Mental do profissional no contexto de crise na saúde” 

7- “Discussão sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais” 



   

8- “Reflexões sobre o trabalho e a enfermagem frente a pandemia: 

conquistas e desafios” 

9- “Debate: A importância da politização dos discentes de 

enfermagem” 

10- “Estratégias utilizadas para as realidades virtuais do ensino 

remoto” 

11- “A sobrecarga e o desgaste físico e psicológico dos profissionais 

de enfermagem frente a pandemia da COVID-19” Painel  

12- “Particularidades no tratamento do paciente grave e o 

posicionamento em prona, lesão por pressão” 

13- “Protagonismo da Enfermagem na testagem e imunização. -

Projeto EPI da dUFG, - O Técnico de enfermagem e covid” 

14- “Cuidados Paliativos no COVID19” 

15- “Felicidade em tempos de Pandemia” 

10. Avaliação da atividade pelos responsáveis/coordenação: 

Avaliamos que o evento foi muito positivo. Foi o primeiro evento 

promovido pela atual gestão, e no ano passado não houve evento devido 

a pandemia pelo Covid19. Houve grande mobilização das pessoas da 

diretoria e equipe de apoio. Sem a participação desta equipe de 

profissionais, o evento não aconteceria da forma que aconteceu. 

Contamos com um quadro de 13 monitores e mais de 20 professores 

avaliadores, que fizeram a avaliação dos resumos. As primeiras 

avaliações foram via sistema de avaliações, na própria plataforma do 

evento. As avaliações dos trabalhos apresentados contaram com trio de 

professores e instrumento de avaliação, desenvolvido pela comissão 

científica.  

11. Avaliação pelos participantes: 

A avaliação pelos participantes foi bem positiva. Várias pessoas ligaram 

ou enviaram mensagens para parabenizar pelo evento, referindo estarem 

muito satisfeitas pelo nível de discussão das mesas redondas, pela 

escolha dos palestrantes, e pelos trabalhos apresentados.  

 

12. Contribuição da atividade para ampliar o conhecimento relativo ao tema 

da 82ª semana de enfermagem:  



   

 

A semana brasileira de enfermagem acontece há mais de 82 anos é um 

evento criado e realizado em homenagem aos profissionais e estudantes de 

enfermagem e foi um evento promovido para realização de discussão 

política, científica e cultural para os profissionais e estudantes de 

enfermagem cujo objetivo maior é contribuir para o desenvolvimento técnico, 

científico e de militância na enfermagem; 

O Comitê Estudantil da ABEn- Goiás foi convocado para se articularem e 

fazerem parte da gestão, realizar atividades na SBENf e realizar novas 

eleições com representações dos vários níveis de formação de estudantes 

de enfermagem; 

Esperamos que esta promoção de espaço de discussão política, tenha 

contribuído para reflexão da sociedade, dos profissionais de enfermagem e 

para os estudantes de enfermagem, que todo movimento e luta venha um dia 

em forma lei, que é a aprovação do PL 2564 de 2020 que institui o piso 

salarial e o PL 3739/2020 que estabelece a carga horaria de 30 horas 

semanais. 

As atividades promovidas pela ABEN-Go, foram pensadas para que o 

assunto não se esgotasse no tema central da 82ª Semana Brasileira de 

Enfermagem, mas que pudesse ir além, dentro dessa temática. Foram 

levantados assuntos referentes à participação de acadêmicos, discutidas as 

Diretrizes Nacionais na Formação, ou seja, assuntos que versavam sobre as 

mais diversas formas de atuação da enfermagem e sua atuação no contexto 

de crise desencadeada pela atual pandemia do Covid19. 

Aliamos também a programação cientifica os movimentos sindicais  

Algumas fotos das palestras que ocorreram durante a 82ª Semana Brasileira 

de Enfermagem Seção Goiás. 

 

 

 

 

 

 



   

  



   

      

 

     


