RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Da 83ª Semana Brasileira de Enfermagem
Seção: Goiás
1. Título da atividade: SBEn - 83ª Semana Brasileira de Enfermagem- Seção
Goiás, com o tema “A Enfermagem no contexto da pandemia pela Covid19:
que lições aprendemos?

2. Modalidade de evento
Evento realizado na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de
Goiás nos dias 11 a 13 de maio de 2022, na modalidade presencial (100%).

Ações realizadas

3. Conferência ou palestra (X) Oficina ( X ) Roda de conversa (X ) Outra ( X)
O evento contou com Mesa de abertura, Conferência Magna na modalidade
painel, palestras,

mesas redondas, roda de conversa, oficinas

e

apresentação de trabalhos científicos, com premiação de honra ao mérito
aos três melhores trabalhos.
4. Responsáveis pela atividade:
Comissão organizadora, incluindo Comissão Científica e Comitê estudantil.

Diretoria da ABEn-GO

ABEn-COEST- GO

5. Planejamento
Durante o mês que antecedeu o evento houve reuniões de planejamento da
diretoria da ABEn-GO. Adicionalmente, foram realizadas visitas, reuniões
presenciais e remotas, como objetivo de estabelecer novas parcerias. Para
a divulgação do evento, foram encaminhados convites aos sindicatos
(SindSaúde, SIEG), ao COREn-GO e às escolas formadoras de
profissionais de enfermagem de níveis técnico e superior (extensivos aos
discentes pós-graduação), e aos serviços de saúde. A estratégia de
comunicação envolveu a divulgação das atividades e programação da
SBEn-GO em redes sociais da ABEn-GO e de colaboradores.

Reuniões Sindicatos

Visitas às instituições de ensino

6. Desenvolvimento:
Após algumas reuniões e já com a determinação do tema central da 83ª SBEn
pela ABEn Nacional, as equipes da diretoria e rede de apoio estabeleceram os
dias de realização do evento (11, 12 e 13/05/2022). Foram sugeridos temas e
nomes dos palestrantes e os convites foram oficializados via e-mail e
WhatsApp.

a. Os monitores selecionados tiveram participação imprescindível para
a

concretização

da

SBEn,

organizando

as

condições

de

infraestrutura no local, equipamentos e instalações, recursos
audiovisuais, comunicação, antes e durante o evento, e acolhendo os
participantes.

Monitores da 83ª SBEn-GO, em atividades durante o evento, na
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG).

b. A abertura ocorreu no dia 11/05/2021 no auditório da Faculdade de
Enfermagem da UFG, iniciando às 18 horas, com cobertura
jornalística daquela universidade. Contou com representantes do
Sindicato dos enfermeiros/SIEG, Sindicatos dos trabalhadores da
saúde/SINDSAÚD/GO

e

Conselho

Regional

de

Enfermagem-

Goiás/COREN-GO.
c. Ocorreu solenidade de abertura com execução do Hino Nacional em
LIBRAS, executado pelos alunos do PET da Faculdade de
Enfermagem, seguido de apresentação cultural com execução de
músicas populares pelo coral de professores ativos e aposentados
da Associação de Docentes da UFG - ADUFG. A mesa de abertura
teve como tema: “A Enfermagem no contexto da pandemia pela
covid 19: que lições aprendemos?” e contou com palestrantes de
referência no estado de Goiás, representando as seguintes
instâncias: Ensino- Dra Classi Weirinch Rosso, Atenção PrimáriaEnfermeira Alba Valéria Sales, Atenção Secundária - May Socorro
Martinez Afonso e Atenção Terciária da Saúde - Enf. Murichaine
Marques, que atuou no Hospital de Campanha de Goiânia. Esta

mesa

de

abertura

causou

muito

impacto

e

comoção

nos

participantes, pois abordou a realidade vivenciada durante a
pandemia da Covid 19 e as lições apreendidas, tendo mobilizando
muito a plateia, pelas falas que demonstraram de modo inconteste as
contribuições preciosas da enfermagem no contexto da pandemia,
em todas as instâncias, em um cenário de grande volatilidade,
complexidade, incerteza e angústia.

Apresentação Coral ADUFG

Mesa de Abertura

d. Dia 12/05/2021- Foram realizadas atividades pela manhã e à tarde.
Pela manhã, ocorreu a mesa: Mídia Social: digital influencer e
enfermagem: que lições aprendemos? Nela foi desenvolvido um
debate novo para os profissionais e estudantes de enfermagem que
interessam pela área. O cuidado com a ética nas publicações em
redes sociais foi destacado, com falas muito bem fundamentadas. A
enfermeira digital influencer Karina Fernandes participou de forma
remota, respondendo as dúvidas da plateia. Na mesa a seguir, sobre
Controle Social e a participação dos trabalhadores de enfermagem: o
que você precisa saber?, foi reforçada a importância de cumprirmos
nosso papel de defensores do SUS, e resistir de forma inteligente e
articulada, aos ataques a democracia, a saúde e ao SUS.

Mesas realizadas dia 12/05/2022 durante a 83ª SBEn, em Goiás.

e. Dia 12/05/2021 no período vespertino, foram realizadas as seguintes
atividades: Painel “Terceirização e cooperativas de contratação de
profissionais de enfermagem: impactos a curto, médio e logo prazo”.
Nesta atividade trouxemos lideranças que estão inseridas em
cooperativas de contratação de profissionais de enfermagem para
dialogar com profissionais e sindicato. Foi uma mesa de debate
caloroso e intenso que resultou em agendar um novo debate para
que as cooperativas possam ter mais tempo de esclarecer dúvidas e
apresentar o marco legal e filosófico das cooperativas.

f. A mesa de saúde mental veio dar um refrigério aos ânimos da plateia
que com muita propriedade trouxe a plateia para o equilíbrio
emocional.

Eleição do comitê estudantil coordenado pela diretoria de educação:
Antes da realização do processo eleitoral foi realizado palestra com alunos e
profissionais que tiveram experiência em espaços políticos e em seguida
realizou-se o processo eleitoral para a composição do Comitê Estudantil da
ABEN- seção Goiás, o qual foi conduzido pela comissão eleitoral composta por
estudantes associados: Victor J. Florentino (presidente), Dandra Alves de
Souza (secretaria) e Gabriela Martins de Souza (membro), os quais foram
designados pela portaria nº 009/2022. A comissão contou com a colaboração
da diretora de educação: Cristiane José Borges.
A primeira assembleia dos associados estudantes de enfermagem da
Associação Brasileira de Enfermagem - Seção Goiás foi instalada, com a
presença da maioria simples em segunda convocação de seus associados com
a seguinte pauta para deliberar: 1- Inscrição de no mínimo 3 (três) estudantes
associados adimplentes com anuidade 2022, regularmente matriculados e
frequentando o Curso de Graduação ou de Educação Profissional de Nível
Técnico em Enfermagem, para compor chapa para o COEST; 2- Votação
secreta e individual; 3- Homologação do resultado pela comissão eleitoral; 4Posse do Comitê Estudantil Eleito Gestão 2020-2022, pela Diretoria da ABEnGoiás.

Palestra para estudantes Eleição do comitê estudantil/COEST
g. Dia 13/05/2021 – Período matutino foram realizados 3 (três)
minicursos e uma palestra simultânea:

h. Dia 13/05/2021 – Período vespertino foram realizados: apresentação
dos trabalhos científicos, como menções honrosas aos três melhores
trabalhos

apresentados

na

categoria,

Homenagem:

as

ex-

presidentes da ABEn-Goiás e a PUC Goiás pelos 80 anos do curso
de enfermagem em Goiás e a posse das comissões cientificas.

Foram inscritos 27 resumos de trabalhos científicos sendo que destes 22 foram
aprovados (nota >7,0) para apresentação de pôster conforme listagem em
anexo.
Critérios de avaliação para apresentação dos trabalhos científicos
83ª Semana Brasileira de Enfermagem - ABEn Goiás
Título do Trabalho:__________________________________________________________
Apresentador: ______________________________________________________________
Avaliador: _________________________________________________________________
Itens a serem avaliados

Valor

Apresentação
Exposição clara e objetiva das ideias

1,0

Domínio e segurança do conteúdo apresentado

1,0

Uso correto da gramática e linguagem científica adequada

1,0

Apresentação realizada no tempo determinado (10 min.)

1,0

Respostas claras e coerentes feitas pelo avaliador

1,0

Trabalho científico
Conciso e reflete o objeto de estudo

0,5

Apresenta natureza inovadora

0,5

Apresenta uma justificativa adequada

0,5

Objetivo
São claros, compreensíveis e adequados

0,5

Método
Adequado a pergunta de pesquisa e ao(s) objetivo(s) proposto(s)

0,5

Apresenta os elementos necessários (Tipo de estudo, local, período,
população, coleta de dados, análise dos dados e, se estudo primário
apresenta número de aprovação CEP;
Se revisão da literatura apresenta a estratégia de busca e bases de dados

1,0

Valor

Resultados
Traz os principais resultados e responde aos objetivos

0,5

Conclusão
Aponta os principais resultados e as contribuições à ciência Enfermagem e
os impactos dos resultados.

1,0

Nota final:
Observações:
______________________________________________________________________________
Título

Código do
Resumo

Autor Principal

EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO:
NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS.

5854162

ADRIELLY CAROLINA
DIAS DE SOUZA

CONSTRUÇÃO DE CHECKLIST DE TRANSPORTE SEGURO HOSPITALAR
NA PANDEMIA DA COVID-19

2152972

PRISCILA KOYKUÁ
DIAS DA SILVA
KANELA

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A COVID-19 ADOTADAS EM
DOMICÍLIOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

8880652

FAÉTILA DOS SANTOS
OLIVEIRA

MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO DO INÍCIO DA
PANDEMIA DA COVID-19 ATÉ 2022 NO BRASIL

4145973

GEOVANA LOUREDO
DA SILVA

RETORNO DOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO AMBULATÓRIO DE
PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM TEMPOS DA COVID-19

2622072

ADRIELLY CAROLINA
DIAS DE SOUZA

IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DE VACINAS NA FACULDADE DE
ENFERMAGEM/UFG E O IMPACTO ACADÊMICO E SOCIAL

2913089

JULIANA DE OLIVEIRA
ROQUE E LIMA

APRIMORANDO DE CONSULTAS DE ENFERMAGEM: ESTADO
NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES NO CONTEXTO DA COVID-19

9290108

VICTOR DE JESUS
FLORENTINO

ANÁLISE DO ALEITAMENTO MATERNO DURANTE A PANDEMIA DO
SARS-CoV-2: ESTUDO DE COORTE

6192428

ALINE GABRIELE
RIBEIRO DA SILVA

RETOMANDO ATIVIDADES PRESENCIAIS DE MONITORIA EM
ENFERMAGEM FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE COVID-19

7723985

VICTOR DE JESUS
FLORENTINO

AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO EM TELECONSULTAS EM TEMPOS DE
PANDEMIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

4733268

LARISSA CRISTINE
MARTINS PARREIRA

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, COM FOCO EM ANSIEDADE:
TÉCNICAS DE RELAXAMENTO

8567776

KELLYNE GOMES
BEZERRA

RELATO DE EXPERIÊNCIA: DESMEMBRAMENTO DE DISCIPLINAS,
INFLUÊNCIAS SOBRE A APRENDIZAGEM

6883205

GIOVANA BARROS DE
JESUS

ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS NO
SERVIÇO DE MASTOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

1166465

ANA KAROLINE
BARBOSA DA SILVA

CUIDADOS PALIATIVOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA
PARA IDOSOS.

3327602

HELOIZA DE PAULA
SILVA

ANÁLISE DOS DESFECHOS HOSPITALARES DE CRIANÇAS NASCIDAS
COM MICROCEFALIA EM REGIÃO CENTRO-OESTE

6613336

AMANDA PAIVA
BERNARDES ALVES

HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NA PANDEMIA DO COVID POR
GRADUANDOS DE ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

2158739

JOSISLLAINNY LEITE
CAMPOS

APRENDIZADO SIGNIFICATIVO E COMPETÊNCIAS GERENCIAIS NO
ACADÊMICO DE ENFERMAGEM:RELATO DE EXPERIÊNCIA

3615511

DANIEL RIBEIRO DE
ALMEIDA

PESQUISA NO CAMPO DA SAÚDE COLETIVA: DESAFIOS EM TEMPO
DE PANDEMIA

9219689

ROBERTA RAMOS
RIBEIRO

QUALIFICA + PET (VERSÃO ONLINE): NOÇÕES BÁSICAS SOBRE
PESQUISA EM BASE DE DADOS

7920603

LARISSA HUTHER

STARTUP NO LESION - EMPREENDENDO EM CONTEXTO
PANDÊMICO

9390748

VANESSA CINDY
NERES LIMA

REVISÃO INTEGRATIVA: AURICULOTERAPIA NO TRATAMENTO DE
ANSIEDADE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

8841187

KÊNIA PULQUERIO
RODRIGUES

MORBIMORTALIDADE MATERNA PELA INFECÇÃO POR SARS-COV2
NA GESTAÇÃO E NO PUERPÉRIO

5443666

ÉRICA OLIVEIRA
MESQUITA

Dos 22 trabalhos aprovados, um trabalho não foi apresentado pela ausência
dos autores no dia e horário conforme edital publicado com as normas do
evento.
Entre os trabalhos apresentados as três maiores médias receberam menção
honrosa conforme indicado abaixo:
1º: Educação em Saúde para prevenção do pé diabético: necessidades de
formação de enfermeiros

2º: Elaboração e implementação de materiais educativos no serviço de
mastologia: relato de experiência

3º: Qualifica + PET (versão online): noções básicas sobre pesquisa em
base de dados.

HOMENAGEM ÀS EX-PRESIDENTES DA ABEn SEÇÃO GOIÁS
Momento histórico de homenagem da gestão 2020-2022 à presidentes da
ABEn Goiás de gestões anteriores, que acrescentaram vida nos dias de vida
da ABEn, com tantos ataques à Democracia, ao SUS, ao meio ambiente, a
ABEn convidou as ex-presidentes para orientar e agir com os rumos da
enfermagem goiana.

HOMENAGEM À PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS (PUC)
Na 83ª SBEn a Associação Brasileira de Enfermagem seção Goiás teve a
honra de homenagear a PUC Goiás pelos 80 anos da Primeira instituição de
ensino superior de enfermagem na região Centro-Oeste do Brasil e por sua
contribuição para a ABEn GO e para a história da enfermagem Goiana e
Brasileira.

Coordenadora do curso de enfermagem da PUC Goiás Vanusa Usier
Leite

POSSE DAS COMISSÕES TEMÁTICAS

Considerando a chamada da ABEn Goiás em redes sociais, para formação de
departamentos e comissões temáticas e as inscrições recebidas para
preenchimento de vagas no período de 25/01 a 25/02/2022. Realizamos na 83ª
SBEn a posse dessas comissões sendo elas: 1- Comissão de Atenção
Primária; 2- Comissão de Emergência e Terapia Intensiva; 3- Comissão
Permanente de Sistematização da Prática de Enfermagem; 4- Comissão de
Psiquiatria e Saúde Mental; 5- Comissão de Gerontologia; 6- Comissão de
Ginecologia e Obstetrícia, 7- Comissão de Pediatria e 8- Comissão de História
da Enfermagem Goiana. O objetivo dessas comissões é estudar, emitir
pareceres, atuar e promover espaços de debates relativos ao tema da
comissão;

Posse de Comissões temáticas

7. Número e breve descrição dos participantes:
Obtivemos as seguintes inscrições: 36 associados (trinta e seis) isentos de
inscrição, 32 não associados com inscrição quitada, 10 (dez) inscrições
quitadas pelo SIEG destinadas aos filiados, monitores 10 (dez), palestrantes 28
(vinte e oito), total 116.

8. Redes sociais:
No drive da ABEn Go foram registrados o total de 600 arquivos, incluíndo fotos
e vídeos do evento.
Na rede social Instagram tivemos um aumento em média de 300 seguidores e
uma interatividade de mais 500% referente aos meses anteriores.
Avaliação da atividade pelos responsáveis/coordenação:

O evento foi muito positivo, apesar das limitações de recursos financeiros e
humanos, foi possível realizar o evento sem prejuízos para a ABEn Goiás. O
apoio da Faculdade de Enfermagem em ceder o espaço físico para realização
do evento foi imprescindível para poupar gastos. Foi o segundo evento
promovido pela gestão e o primeiro de forma presencial pós-pandemia da
COVID-19. Houve grande mobilização da diretoria, comitê estudantil e equipe
de monitoria. A participação e empenho desta equipe que proporcionou ocorrer
um evento de sucesso.
Avaliação pelos participantes:
Não houve avaliação escrita pelos participantes, porém as manifestações
verbais foram de satisfação pelo evento, referindo estarem muito satisfeitos
pelo nível de discussão das mesas de debates, pela escolha dos palestrantes,
pelos trabalhos apresentados e pelas homenagens realizadas.

9. Outras atividades realizadas em parcerias

Passeio ciclístico em homenagem aos profissionais de enfermagem

Café com saúde em 31/05/2022

10. Contribuição da atividade para ampliar o conhecimento relativo ao
tema da 83ª semana de enfermagem:
A 83ª Semana Brasileira de Enfermagem foi impactante, pois foi o primeiro
evento presencial promovido pela ABEn Goiás pós pandemia, o tema central “A
ENFERMAGEM NO CONTEXTO PANDÊMICO PELA COVID-19: QUE
LIÇOES APRENDEMOS? na mesa de abertura com palestrantes experientes
na pandemia, tocou os corações, provocou lagrimas na plateia e muita reflexão
sobre o impacto da pandemia para o ensino, a saúde, a profissão e a
sociedade em geral.
As lições apreendidas é que apesar da COVID-19 ter encontrado no Brasil uma
desigualdade social imoral, onde existe ainda pessoas em condições de
extrema pobreza, testes insuficientes, falta de política de saúde, falta de
condições de trabalho o SUS respondeu à altura, devendo ser defendido
sempre. Aprendemos ainda que as ações estratégicas da ciência e da
enfermagem foram imprescindíveis na redução de mortes e contágios pela
COVID-19, que o investimento e cuidado com a nossa saúde mental é
essencial para continuarmos fortes para o enfrentamento dessa pós pandemia.
Vivenciamos muitas mudanças seja na forma de trabalhar, de ensinar, de
gerenciar, de pesquisar ou de cuidar e não obtivemos respostas para tudo
ainda, mas já temos esperança de ter nosso reconhecimento impresso em lei
que é aprovação do PL 2564, as condições de trabalho melhoradas, mais
investimento na saúde mental dos trabalhadores(as) de enfermagem, enfim
aprendemos mais uma vez que é preciso ter esperança, mas ter esperança do
verbo esperançar de Paulo Freire; esperançar é se levantar, esperançar é ir
atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! esperançar é levar
adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo… porque
tem gente que tem esperança do verbo esperar.

