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O objetivo deste Boletim é divulgar informações da Atenção Primária à Saúde para profissionais e 
estudantes de Enfermagem.              Desejamos uma boa leitura!          Envie seu comentário! 
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Os meses de maio e junho nos exigiram intensa participação em atividades e fóruns relacionados, tanto a 

nossa vida profissional quanto a nossa vida de cidadãos preocupados e envolvidos com as mudanças 

políticas e sociais que ocorrem em todas as áreas no nosso país. Uma sensação de exaustão e a 

necessidade de tomar fôlego, mas ao mesmo tempo um sentimento de alegria por termos dado conta de 

responder as inúmeras demandas desse período realizadas para o Departamento de Atenção Primária à 

Saúde (DAPS) da Associação Brasileira de Enfermagem- seção RS. Nessa edição de julho/2019 vamos relatar 

a participação do DAPS-ABEn-RS em atividades educativas e comemorativas relacionadas com o 12 de 

maio, dia do(a) Enfermeiro(a) e 20 de maio dia dos(as) Técnicos(as) e Auxiliares de Enfermagem. Também, 

vamos apresentar a síntese da Conferência Livre de Enfermagem promovida pela ABEn-RS no dia 30 de 

maio com o objetivo de discutir as demandas da Enfermagem e realizar o encaminhamento delas para a 

16ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) que ocorrerá de 4 a 7 de agosto, em Brasília. Na etapa nacional da 

16ª CNS (8ª+8) os participantes têm por objetivo analisar e votar o Relatório Nacional Consolidado, 

elaborado pela Comissão de Relatoria, conforme os relatórios provenientes das conferências estaduais e do 

Distrito Federal. Dessa forma, as discussões realizadas pelos trabalhadores da enfermagem do RS e de 

outros estados, chegarão a essa Comissão para subsidiar as discussões dos grupos temáticos, possibilitando 

que um pouco do que pensamos entre na pauta desse evento nacional fundamental para a garantia da 

"Democracia e Saúde como Direito". 

Desejamos uma boa leitura deste boletim, organizado para divulgar informações relacionadas à 

Enfermagem por meio das sessões temáticas: notícias, legislação, publicações recentes da área, relato de 

práticas exitosas em APS e eventos. Dentre as notícias, destacam-se as eleições gerais da Associação 

Brasileira de Enfermagem para eleger as Diretoriais da ABEn, no âmbito Nacional, Estadual e do Distrito 

Federal, para o triênio 2019-2022. Também, a divulgação das atividades mensais do Grupo de Estudos e o 

relato de prática exitosa da Unidade de Saúde Vila Floresta (Porto Alegre). 
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As Conferências de Saúde são espaços democráticos e deliberativos de construção das políticas 

públicas voltadas para o setor da saúde. A ABEn-RS realizou no dia 30 de maio de 2019, no auditório 

da Escola de Enfermagem da UFRGS, em Porto Alegre, a Conferência Livre de Enfermagem (CLE) com 

o tema: “Os desafios da Enfermagem na defesa das práticas de cuidado, do direito a saúde e da 

democracia”. A Conferência fez parte das atividades da 80ª Semana Brasileira De Enfermagem (SBEn) 

e teve como objetivo fomentar a participação, a discussão e a formulação de propostas do conjunto 

dos profissionais de Enfermagem para à 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8) que tem como 

tema central “Democracia e Saúde como Direito”. Participaram do evento 71 pessoas (29 

Enfermeiros, 3 Técnicos de Enfermagem, 7 Enfermeiros Estudantes de Pós-Graduação e 32 

Estudantes de Graduação da Enfermagem). A abertura do evento contou com a presença das três 

entidades da Enfermagem no Estado (ABEn/RS - Iride Cristofoli Caberlon; Coren/RS - Claudia 

Mastracusa Espindola e SERGS - Estevão Finger da Costa) e a anfitriã do evento (Diretora da EE 

UFRGS - Gisela Maria Schebella Souto de Moura). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O evento contou com a Conferência “Nursing Now” - a campanha que visa maximizar a contribuição 

da Enfermagem no enfrentamento dos desafios de saúde do século XXI realizada pela Enfª Claudia 

Mastracusa Espindola (Coren/RS). A seguir foi apresentada pela Enfª Sandra Rejane Soares Ferreira 

(Coordenadora do DAPS-ABEn-RS) a proposta da ABEn Nacional para as Conferências Livres de 

Enfermagem (CLE) nos Estados e realizada a discussão do Regimento desta CLE. 

 

NOTÍCIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
E DA ENFERMAGEM 

CONFERÊNCIA LIVRE DE ENFERMAGEM – PORTO ALEGRE 

Abertura da Conferência Livre 
de Enfermagem - Porto Alegre. 
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Após a discussão do regimento foi realizada uma palestra pelo Enfº. Ricardo Arend Haesbaert 

(Assembleia Legislativa do RS e COREN-RS) sobre o Financiamento do Setor Saúde e os impactos das 

“Reformas” no trabalho da Enfermagem e no acesso à atenção à saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A tarde foram formados quatro Grupos de Temáticos (GT’s) por área de atuação: (1) Atenção 

Primária à Saúde/Atenção Básica; (2) Atenção especializada e hospitalar; (3) Ensino e (4) Gestão, os 

quais realizaram a discussão dos três eixos da CLE: (a) redução dos investimentos na saúde e o 

desmonte do trabalho da Enfermagem, sob a égide da reforma trabalhista (Lei 4.467/2017) e da EC 

95/2016 com impacto negativo na qualidade e nos resultados dos cuidados; (b) deterioração do 

processo de educação em Enfermagem por redução de investimentos e (c) implicações da redução 

drástica dos investimentos para a pesquisa da Enfermagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grupos Temáticos no seu processo 
de discussão para Plenária da 

Conferência Livre de Enfermagem. 
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Após a discussão dos GT’s foi realizada uma Plenária que discutiu e aprovou as propostas relativas 

aos três eixos da CLE as quais foram enviadas para a Comissão organizadora da 16º CNS. Acesse o 

Relatório da CLE na integra no link: https://aben-rs.org.br/conferencia-livre-de-enfermagem-3/ e 

conheça as propostas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O evento foi considerado pelos participantes como uma excelente iniciativa para discutir as questões 

das Políticas Nacionais, as implicações para o SUS e para os trabalhadores da Enfermagem. Os temas 

e palestrantes da Conferência foram avaliados como excelente/muito bom pela maioria dos 

participantes. A modalidade de trabalho em grupos foi o ponto alto do evento sendo avaliada como 

muito boa, pois propiciou maior participação de todos. 

 
 
 
 

O Grupo de Estudos (GE) sobre o escopo do trabalho da Enfermagem na APS chegou ao seu 10º 

encontro no mês de junho. Apesar da tímida participação dos enfermeiros, estamos avançando nas 

discussões relacionadas às práticas da Enfermagem no contexto da APS. Para o próximo encontro 

(24/07), alguns membros se responsabilizaram por um levantamento de artigos relacionados ao 

tema do grupo, que serão sugestões de leituras prévias, subsidiando assim a continuidade das 

atividades. Os encontros presenciais ocorrem nas 4ªs quartas-feiras de cada mês, as 18h30min., na 

Unisinos, Porto Alegre. Lembramos que a reunião pode ser itinerante, conforme os membros 

oferecerem outras possibilidades de local, com a infraestrutura necessária, em Porto Alegre. 

Sugestões para a ampliação de acesso, como reuniões com transmissão online, são bem-vindas! 

Se você tem interesse de participar do GE faça contato conosco pelo e-mail: dapsabenrs@gmail.com 

ou pelo perfil no Instagram: @daps_enfermagem. 

Nossos próximos encontros serão: 24/07, 28/08, 25/09, 23/10, 27/11 e 11/12. 

Alguns participantes do evento 
no intervalo de almoço. 

Parte da Comissão Organizadora 
da CLE - Porto Alegre  

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE ESCOPO DO 
TRABALHO DA ENFERMAGEM NA APS 
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No próximo dia 12 de agosto acontecerão as Eleições Gerais da Associação Brasileira de Enfermagem 

para eleger as Diretoriais da ABEn, no âmbito Nacional, Estadual e do Distrito Federal, para o triênio 

2019-2022. As eleições ocorrerão pelo voto direto dos associados efetivos, que tenham quitado sua 

anuidade 2019 até a data limite de 13 de junho de 2019. 

Para a ABEn Nacional estão concorrendo nesse pleito duas Chapas: (1) Coletivo Plural Adiante! e (2) 

Participação e Luta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No âmbito da ABEn-Seção Rio Grande do Sul, concorre chapa única: "Congregar, Acolher, Cuidar 

para Fortalecer a Enfermagem". Conheça a composição da chapa:  

Presidente Enfª. Dra.Iride Cristofoli Caberlon 

Vice-Presidente Enfª. Ms.Teresinha Valduga Cardoso 

Secretária Geral Enfª. Ms. Débora Monteiro da Silva 

Diretora Financeiro Enfª. Ms. Fernanda de Menezes Guimarães 

Diretor de Educação Enfª. Dra. Rosália Figueiró Borges 

Diretora de Estudos e Pesquisa em Enfermagem Enfª. Dra. Luiza Maria Gerhardt 

Diretora de Desenvolvimento da Prática 
Profissional e do Trabalho de Enfermagem 

Enfª. Dra. Ana Karina Rocha Tanaka 

Diretora de Comunicação Social e Publicações Enfª. Dra. Erica Rosalba Mallmann Duarte 

Participe do processo eleitoral comparecendo dia 12 de agosto de 2019, na sede da ABEn RS, na 

Avenida Venâncio Aires, 1191/142- Bom Fim, em Porto Alegre. 

ELEIÇÃO GERAL DA DIREÇÃO DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 
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Se você deseja mais informações sobre as eleições acesse os sites: https://aben-rs.org.br/ (ABEn RS) 

e http://www.abennacional.org.br/site/eleicoes-para-aben-2019-2022/ (ABEn Nacional). 

 
 
 
 
 

Maio foi um mês de comemoração para a Enfermagem: 12 de maio é o dia do(a) Enfermeiro(a) e 20 

de Maio é o dia dos(as) Técnicos(as) e Auxiliares de Enfermagem. Esse é um período onde ocorre a 

promoção de inúmeras atividades educativas e culturais relacionadas com a divulgação do trabalho 

destes profissionais, bem como momento de atualização e educação permanente para qualificação 

das práticas profissionais. O DAPS participou de diversas atividades representando a ABEn-RS. 

Entre os temas abordados nos eventos pelo DAPS esteve a atuação do(a) Enfermeiro(a) na Atenção 

Primária à Saúde: avanços e desafios, a importância em participar de entidades de classe e associar-

se nelas, relato da criação do Departamento de APS da ABEn-RS, seus objetivos e atividades 

desenvolvidas desde sua criação em 2017. Os representantes do DAPS convidaram o público para 

participar efetivamente das atividades do Departamento entre elas: Grupo de Estudo, reuniões 

mensais, envio de matérias para o Boletim bimensal, curtir e acompanhar o DAPS nas redes sociais 

(Instagram e Facebook). Foi distribuído folders para os participantes dos eventos com o objetivo de 

esclarecer os objetivos e divulgar as atividades da entidade. Durante o evento, vários participantes 

procuraram informações de como participar das atividades do DAPS e assinaram uma lista para 

receber informações e o boletim do departamento por e-mail. Veja algumas fotos dos eventos. 

EVENTO COMEMORATIVO DOS 10 ANOS DE ENFERMAGEM DA UFCSPA - 06 a 10/5 

O DAPS-ABEn-RS foi representado no evento da UFCSPA pela Enfª Denise L. C. dos Santos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMANA DE ENFERMAGEM DAS FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA - 14/5 

Nesse evento foi realizada uma reunião sobre o Departamento de APS da ABEn-RS e divulgado suas 

atividades. Também foi ministrada pela Enfª Sandra R S Ferreira a palestra “Atuação do Enfermeiro 

na Atenção Primária à Saúde: avanços e desafios”. 

DAPS PARTICIPA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM 
DIVERSAS INSTITUIÇÕES E UNIVERSIDADES 
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30ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO HCPA E DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFRGS - 15 A 17/5 

O DAPS-ABEn-RS foi representado, nesse evento que discutiu o tema “Inovação em Enfermagem: 

transformando o conhecimento”, pelas Enfªs Denise L. C. dos Santos e Vilma C F dos Santos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª SEMANA DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM PORTO ALEGRE - 16 A 17/5 

Nesse evento a Enfª Lisiane A. Devinar Perico realizou no dia 16/05 a palestra “Atribuições da 

Enfermagem na Atenção Primária à Saúde e suas implicações na prática clínica” e no dia 17/5 a Enfª 

Sandra R S Ferreira representou a ABEn-RS na mesa de lançamento dos Protocolos de Enfermagem 

da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. 
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SEMANA DE ENFERMAGEM NA UNIRITTER N0 CAMPUS CANOAS (20/05); N0 CAMPUS ZONA SUL 

PORTO ALEGRE (21/05) E NO CAMPUS FAPA PORTO ALEGRE (22/05). 

A Enfº Sandra R S Ferreira ministrou no Campus de Canoas e da FAPA a palestra sobre a “Atuação do 

Enfermeiro na Atenção Primária à Saúde: avanços e desafios”. No Campus da Zona Sul a Enfª Iride 

Carbelon ministrou uma palestra sobre “A contribuição da ABEn-RS para a formação dos profissionais 

de enfermagem”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

19º SEMANA DE ENFERMAGEM DA UNISINOS NO CAMPUS SÃO LEOPOLDO (20/05) 

E NO CAMPUS PORTO ALEGRE (21/05). 

Nestes dois eventos a Enfª Vania Dezoti Micheletti participou do evento e da mesa de abertura onde 

falou sobre a ABEn-RS e o seu Departamento de Atenção Primária à Saúde (DAPS). 
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SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RS - “O QUE NOS MOVE É CUIDAR DA VIDA”- 21/05 

A ABEn-RS foi representada pela Enfª Teresinha Valduga na mesa de abertura da Semana de 

Enfermagem do COREN-RS/2019, realizada dia 21/05, em Porto Alegre. Durante o evento a ABEn-RS 

manteve um stand para a associação dos profissionais na entidade e distribuição de folders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMANA DE ENFERMAGEM DA ESCOLA TÉCNICA DO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (22/05) 

A ABEn-RS foi representada pela sua presidente Iride Carbelon na mesa de abertura da Semana de 

Enfermagem da Escola Técnica do Grupo Hospitalar Conceição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A revista da Escola Anna Nery, uma das instituições mais antigas no Brasil na formação de 

Enfermeiras, colabora na sua última edição Esc. Anna Nery vol.23, nº. 3, Rio de Janeiro, 2019 com a 

prática das Enfermeiras na Atenção Primária ao compartilhar a produção de conhecimento no 

âmbito da pesquisa e da assistência em saúde. Destaca-se um de seus artigos “Dimensionamento de 

profissionais de enfermagem: implicações para o processo de trabalho na estratégia saúde da 

família” que se propõe a relatar a experiência da construção do dimensionamento de enfermagem e 

suas implicações para o processo de trabalho em uma Unidade de Saúde da Família (USF). Os autores 

PUBLICAÇÕES DA ENFERMAGEM E  
DA ÁREA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
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produzem um relato descritivo, que utilizou as recomendações da Resolução nº 543/2017 do 

Conselho Federal de Enfermagem para dimensionar o número de profissionais de enfermagem de 

uma Unidade de ESF com duas equipes, no interior paulista. O estudo demonstrou a insuficiência 

quantitativa de profissionais para trabalhar com a demanda da APS, ainda pontuou que instrumentos 

gerenciais como o que foi utilizado são potentes para buscar mudanças no trabalho da enfermagem 

e da equipe, bem como na melhoria da assistência ofertada. 

Outro estudo que destacamos: “O eufemismo das boas práticas ou a prática avançada de 

enfermagem das Enfermeiras” empreendeu um estudo teórico-reflexivo no qual analisou como o 

enfoque às boas práticas no processo de cuidado como centralidade da enfermagem que está sendo 

dado atualmente no país oferece suporte às discussões sobre expansão da atuação do enfermeiro 

por meio de práticas avançadas. As autoras propõem que, para além de boas práticas, sem dúvida 

necessárias, a apropriação da enfermagem do significado das prática avançada e o debate sobre sua 

adoção no país são fundamentais para os novos desafios profissionais que se colocam para a 

formação de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde. Confira os artigos na integra no link: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1414-814520190003&lng=pt&nrm=iso  

Confira também a segunda edição da revista Esc. Anna Nery vol.23, nº. 2, Rio de Janeiro, 2019 que 

publicou nove artigos relacionados a atuação dos Enfermeiros na APS, são eles: Visitas domiciliares 

do enfermeiro e sua relação com as internações por doenças sensíveis à atenção básica; O centro de 

convivência para idosos e sua importância no suporte à família e à Rede de Atenção à Saúde; 

Letramento em saúde e adesão ao tratamento medicamentoso do diabetes mellitus tipo 2; Saúde 

mental na Atenção Primária: desafios para a resolutividade das ações; Avaliação da atenção à saúde 

de gestantes com HIV: comparação entre serviço primário e especializado; Grupo de gestantes e/ou 

casais grávidos: um processo de construção coletiva (1996-2016); Vulnerabilidade das mulheres com 

vírus da imunodeficiência humana ao câncer de colo do útero; Consumo de medicamentos na área 

de abrangência de uma Estratégia de Saúde da Família: Prevalência e fatores associados; Práticas 

integrativas e complementares no âmbito da enfermagem: aspectos legais e panorama acadêmico-

assistencial e Hipertensão arterial em idosos acompanhados na atenção primária. Acesse o Link: 

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1414-814520190002&lng=pt&nrm=iso  

Ainda, a primeira edição de 2019 publicou dez artigos relacionados à área de APS e destacamos 

cinco, são eles: Acesso à vacinação na Atenção Primária na voz do usuário: sentidos e sentimentos 

frente ao atendimento; A experiência de avós no cuidado ao adolescente que consome substâncias 

psicoativas; Práticas educativas para prevenção da intoxicação infantil na Estratégia Saúde da Família 

e Redes de atenção à saúde: tendências da produção de conhecimento no Brasil. Acesse o link: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1414-814520190001&lng=pt&nrm=iso
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O Boletim do DAPS disponibiliza nas edições espaço para publicação de experiências da Enfermagem 

na APS. Se você tem interesse em divulgar o trabalho que realiza no seu município envie seu relato 

por e- mail para: dapsabenrs@gmail.com. O texto deverá conter no máximo 3000 caracteres (sem 

espaço), título e nome do(s) profissional(is) que fazem o relato e nome do município onde a 

experiência ocorre. O material passa por avaliação e edição da coordenação do DAPS. 

Nessa edição segue o relato da equipe de saúde da Unidade Vila floresta da gerência de Saúde do 

grupo Hospitalar Conceição no município de Porto Alegre. 

 
 
 
 
 

Autores: Enfº André Pool e Equipe de Saúde da US Vila Floresta 

A Unidade de Saúde Vila Floresta realizou no sábado, dia 01/06/2019, ações voltadas para a saúde 

das mulheres que não conseguem acessar a unidade de saúde nos seus horários habituais de 

funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. O objetivo desta ação foi ofertar consultas 

médicas e de enfermagem de acordo com a necessidade de saúde das usuárias, além de ofertar 

consultas para prevenção do câncer de mama, colo uterino e testes rápidos para Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A opção de realizar essa atividade de promoção à saúde voltada 

ao público feminino ocorreu em virtude da identificação do atraso na realização da consulta anual de 

prevenção à saúde de diversas mulheres trabalhadoras e dos crescentes indicadores de violência 

doméstica que ocorrem em todo o país. Compareceram na unidade de saúde 42 mulheres para 

atendimento, sendo que 38 vieram para consulta preventiva e realização do exame de prevenção do 

câncer de mamas e coleta do exame citopatológico para prevenção do câncer de colo do útero. Além 

da consulta 18 mulheres realizaram o teste rápido para HIV e Sífilis, que foi ofertado a todas as 

pessoas que compareceram à unidade de saúde neste dia. Também foi ofertado ao publico 

atividades educativas e de compartilhamento de experiências em sala de espera. Para o público 

feminino a equipe preparou uma abordagem sobre a importância da realização do autoexame de 

mamas e do exame citopatológico de colo do útero. Entretanto, o espaço de comunicação e 

compartilhamento de experiências se manteve aberto para que pudessem trazer suas necessidades e 

experiências. As mulheres trouxeram para o debate questões do cotidiano e do universo feminino, 

mas o tema mais discutido com as usuárias durante a atividade foi à violência contra as mulheres, à 

classificação das suas diferentes representações, compartilhou-se informações sobre onde buscar 

PRÁTICAS EXITOSAS EM APS NO RIO GRANDE DO SUL 

AMPLIANDO O ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE 
PARA MULHERES TRABALHADORAS 
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proteção, discutiu-se os índices de violência no país, entre outros tópicos correlacionados. Ainda, foi 

falado sobre o projeto de horta comunitária e o incentivo do cultivo de frutas e hortaliças. Houve a 

doação de mudas de plantas para todas as participantes. A equipe da US Vila Floresta e a 

comunidade avaliaram a iniciativa de forma positiva, pois ampliou o acesso as ações de saúde para as 

usuárias que trabalham no horário de funcionamento habitual da unidade, especialmente aquelas 

que estavam com o acompanhamento preventivo anual relacionado a saúde feminina em atraso. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O DAPS-ABEn-RS desenvolve atividades abertas aos profissionais e estudantes de enfermagem como 

suas reuniões mensais, o Grupo de Estudos e o envio do Boletim Eletrônico Informativo para que 

conheçam mais a entidade e encontrem motivação para engajar-se nos projetos. Entretanto, 

alertamos para a importância do fortalecimento da entidade por meio da associação, pois uma 

entidade sem sócios perde seus objetivos e não consegue sequer manter-se economicamente. 

Venha colaborar com o desenvolvimento do DAPS integrando uma rede articulada para o 

compartilhamento de informações e qualificação de nossas práticas na APS. Entre os benefícios de 

ser associados estão: a) desconto de 65% na assinatura da revista Brasileira de Enfermagem-(REBEn); 

b) valor diferenciado para sócios na inscrição de todos os eventos da ABEn; c) fortalecimento da rede 

profissional; d) receber informações atualizadas sobre a atuação da Enfermagem na APS. 

Associe-se na ABEn-RS pelo site :  http://aben-rs.org.br/associe-se2/  

ASSOCIE-SE NA ABEn-RS E PARTICIPE DO DAPS 

Equipe de Saúde da Unidade Vila Floresta do 
Grupo Hospitalar Conceição antes de iniciar as 

atividades com a comunidade. 

Realização do teste rápido para Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 
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A seguir divulga-se quadro de Eventos para a Enfermagem. Participe dos Eventos e valorize as ações 

educativas promovidas para o aperfeiçoamento do processo de trabalho da categoria. 

Envie para o DAPS-ABEn-RS informações sobre eventos no seu município para divulgação no Boletim! 

Email: dapsabenrs@gmail.com                          Fone/Fax: +51-33328622 

 

Reserve sua agenda e participe de eventos para o aperfeiçoamento das suas práticas!! 

EVENTOS EM 2019 DATAS LOCAIS SITES 

III Congresso Brasileiro de Auditoria 
em Saúde 

23 a 26 de 
julho 

Fortaleza - 
Ceará 

abeabrasil.com.br/congresso.html 

24º Congresso Brasileiro 
Multidisciplinar em Diabetes 

25 a 28 de 
julho 

São Paulo-SP  http://www.anad.org.br/eventos/congre
sso/  

16º Conferencia Nacional da Saúde 04 a 07 de 
agosto  

Brasília -DF conselho.saude.gov.br/16cns/ 

XXVII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Hipertensão 

07 a 09 de 
agosto 

São Paulo -SP sistemacenacon.com.br/site/sbh2019/m
ensagem 

XXI Jornada de Imunizações SBIm 04 a 07 de 
setembro  

Fortaleza - CE http://jornadasbim.com.br/2019/ 

XVII Congresso da Sociedade Cubana 
de Enfermagem  

09 a 13 de 
setembro  

Havana/Cuba www.lionstoursoperadora.com.br/enfer
magem-cuba 

XVII Congresso Brasileiro de 
Sexualidade Humana 

12 a 14 de 
setembro 

Lagoa Nova -
RN 

sbrash.org.br/site/evento/xvii-congresso-
brasileiro-de-sexualidade-humana/ 

I GESTENF - Congresso de Gestão 
Estratégica de Enfermagem 

23 a 25 de 
setembro 

São Paulo-SP https://enfermagemestetica.com.br/eve
nts/gestenf-congresso-enfermagem/ 

8º Congresso Brasileiro de Ciências 
Sociais e Humanas em Saúde 

26 a 30 de 
setembro 

João Pessoa -
PB 

https://cshs.com.br/ 

11º Congresso Nursing 26 a 27 de 
setembro  

São Paulo -SP http://revistanursing.com.br/congresso/ 

III Congresso Brasileiro de 
Tratamento Avançado de Feridas 

24 a 27 de 
outubro 

São Paulo -SP www.sobenfee.org.br/eventos 

XIII Congresso Brasileiro de 
Estomaterapia 

27 a 30 de 
outubro  

Foz do Iguaçu 
– PR 

www.sobest.org.br/evento/cbe1 

18º Congresso Brasileiro 
Interdisciplinar de Assistência 
Domiciliar 

08 e 09 de 
novembro  

São Paulo -SP http://www.ciad.com.br/ 

II Congresso Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares de 
Saúde 

14 a 17 de 
novembro 

Lagarto - SE 
Campus da 
Saúde da UFS 

www.congripics2.com.br  

71 CBEN Congresso Brasileiro de 
Enfermagem 
5º SITEn e 12º JBEG 

11 a 14 de 

novembro  

Manaus -AM www.abeneventos.com.br/71cben/ 

5º CBEE – Congresso Brasileiro de 

Especialidades de Enfermagem 

06 a 08 de 

dezembro  

Fortaleza -CE https://cbeeoficial.com.br/ 

EVENTOS EM 2020 DATAS LOCAIS SITES 

16º Congresso Mundial de Saúde 

Pública 

12 a 17 /10 

2020 

Roma-Itália wcph2020.com/wcph-2020-in-rome-4 

 

Acesse mais informações em: http://aben-rs.org.br/  

EVENTOS DA ENFERMAGEM E DA ÁREA DA APS 


