
  

SEMANA INTEGRADA DE ENFERMAGEM EM MATO GROSSO

6ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-MT
Uma voz para liderar. A saúde é um direito humano

79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM DA ABEN
A centralidade da enfermagem nas dimensões do cuidar

1º COLÓQUIO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM EM MATO GROSSO

Hotel Fazenda Mato Grosso - Cuiabá/MT

Dia 14 de maio Dia 15 de maio Dia 16 de maio

7:30 – 17:00 - Credenciamento

8:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00
Cursos de atualização técnico-científica

8h - Feridas e estomias
8h - Dimensionamento em enfermagem
4h - Enfermagem em suporte de vida e PCR
4h - Auditoria em enfermagem
4h - Assistência de enfermagem às pessoas com 
transtornos depressivos
4h - Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde (PICS): a yoga como cuidado
4h - Exames laboratoriais na consulta de 
enfermagem
4h - Acolhimento por classificação de risco: 
protocolos de Manchester e do município de 
Cuiabá/MT
4h - Oficina: música e sons como forma de cuidar
4h – Assistência de enfermagem à pacientes críticos 
com ventilação mecânica. 

8h - 1º Colóquio de Responsáveis Técnicos de 
Serviços de Enfermagem em Mato Grosso

8:00- 9:00 – Conferência 
O cuidar e o cuidado de enfermagem 

9:30- 10:30 – Mesa redonda
A organização do trabalho da enfermagem na 
perspectiva do cuidar

10:45 – 12:00 – Palestra
Classificação Internacional das Práticas de 
Enfermagem e sua aplicação na atenção básica

14:00 – 15:15 – Mesa redonda
Saúde das populações do campo, da floresta e 
das águas: o direito à saúde e ao cuidado de 
enfermagem
*Lançamento livro: Campos, Florestas e Águas: saberes e 
práticas em saúde

15:30 – 16:45 – Mesa redonda
Formação dos profissionais de enfermagem: a 
excelência do cuidar

…………………………………………………………….
13:30 – 18:00 – Atividades paralela
Apresentação de trabalhos científicos e resenha 
Modalidade Pôster Digital

8:00 – 8:00 – Mesa redonda
Precarização do trabalho e do trabalhador da 
enfermagem: desafios na formação e gestão. 

9:30 – 10:30 – Mesa redonda
APICE ON – aprimoramento e inovação no 
cuidado e ensino em obstetrícia e neonatologia

10:45 – 12:00 – Mesa redonda
Consulta e consultório de enfermagem: o 
compromisso com a qualidade no cuidar

14:00 – 15:15 – Palestra 
Novo código de ética em enfermagem: desafios 
de fazer cumprir as normas legais do exercício 
profissional

15:30 – 16:30 – Palestra 
Farmacologia clínica no cuidado de enfermagem

16:30 – 18:00 
Premiação dos trabalhos científicos e resenhas
Cerimônia de encerramento

19:00 – 21:00 - Cerimônia de abertura
Enfermagem: desafios e perspectivas para a profissão no século XXI
Diplomação da nova diretoria do COREn-MT

Apoio e Organização

Inscrição de trabalhos científicos e 

resenhas 

PRORROGADO 

até dia 02 de maio

Envie para o e-mail:

Submissao.seenf@gmail.com

Consulte as NORMAS  INSCRIÇÕES 
www.corenmt.gov.br

mailto:Submissao.seenf@gmail.com
http://www.corenmt.gov.br/
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