
  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM  

SEÇÃO MATO GROSSO 

Relatório da 76ª Semana Brasileira de Enfermagem  
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

EVENTO REALIZADO EM MATO GROSSO 

14 a 15 DE MAIO DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ-MT 

Julho/2015 

 



  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM  

SEÇÃO MATO GROSSO 

Relatório da 76ª Semana Brasileira de Enfermagem  
 

2 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

I. ASPECTOS GERAIS................................................................................................................. 

 

II. COMISSÔES ORGANIZADORAS......................................................................................... 

 

III. ATIVIDADES PRÉ-EVENTO................................................................................................. 

 

IV. PROGRAMAÇÃO REALIZADA............................................................................................ 

4.1. Tabelas com os valores estipulados para as inscrições............................................................. 

 

V. RESULTADOS......................................................................................................................... 

5.1. PARTICIPANTES..................................................................................................................... 

5.2. PRODUTOS CONSTRUÍDOS................................................................................................ 

5.2.1. PROJETO MEMÓRIA........................................................................................................ 

5.2.2. CARTA DE CUIABÁ......................................................................................................... 

5.2.3. FÓRUM DAS ESCOLAS – 2015 ...................................................................................... 

5.3. TRABALHOS CIENTÍFICOS E PREMIAÇÕES.................................................................... 

 

VI. AVALIAÇÃO DO EVENTO.................................................................................................... 

 

VII. IMPRESSÕES E SUGESTÕES................................................................................................. 

7.1. PONTOS FORTES..................................................................................................................... 

7.2. DESAFIOS................................................................................................................................. 

7.3. SUGESTÕES PARA A 77ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM – EM 2016........ 

 

VIII. APÊNDICES......................................................................................................................... 

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EVENTO. GESTÃO ABEN-MT 2015/2016 

2. PROJETO MEMÓRIA: personalidades de relevância histórica, social, política, étnico-

cultural e científica da enfermagem mato-grossense. 

3. CARTA DE CUIABÁ: reivindicações dos trabalhadores da enfermagem para a 8ª 

Conferência Estadual e 15ª Conferência Nacional de Saúde 

4. DÊ SUA OPINIÃO: reivindicação da enfermagem para as conferências 

5. RELATÓRIO DO FÓRUM DAS ESCOLAS – 2015 

3 

 

4 

 

7 

 

8 

10 

 

11 

11 

17 

17 

17 

18 

19 

 

22 

 

23 

23 

24 

25 

 

26 

 

 

 

 

 

 



  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM  

SEÇÃO MATO GROSSO 

Relatório da 76ª Semana Brasileira de Enfermagem  
 

3 
 

 

I - ASPECTOS GERAIS 

 

1. Nome do evento: 76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. 

  

2. Tema central: A ENFERMAGEM EM DEFESA DO SUS: CONSTRUINDO A 15ª 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. 

 

3. Período: 14 e 15 de maio de 2015 

 

4. Local: Hotel Fazenda Mato Grosso de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. 
 

5. Promoção: Associação Brasileira de Enfermagem – Seção Mato Grosso (ABEN-MT)  

 

6. Realização/Organização: 

 ABEN-MT: Associação Brasileira de Enfermagem – Seção Mato Grosso  

 FAEN: Faculdade de Enfermagem, campus da UFMT em Cuiabá/MT. 

 PPGENF/FAEN: Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da FAEN 

 Faculdade de Enfermagem – campus da UFMT em SINOP/MT 

 UNIVAG: Centro Universitário de Várzea Grande 

 IESMT: Instituto de Ensino Superior de Mato Grosso  

 DAENF: Diretório de Estudante de Enfermagem da FAEN/UFMT 

 RET-SUS: Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso – SES/MT  

 

7. Patrocinadores e apoio logístico 

 FAPEMAT: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso  

 UFMT: Universidade Federal de Mato Grosso 

 FAEN: Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso  

 ESTERICAP: Empresa de Esterilização de Material Médico-Hospitalar 

 COREN-MT: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso  

 SINPEN: Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso  

 TITANIUM: Comércio de Materiais Médico Hospitalar e Serviços 

 IMS: Comércio de livros de enfermagem e medicina 

 CASA DO ESPETO: Cuiabá – MT 

 SUPERBOUTIQUE: www.superboutique.com.br  

 “PIPU’S” Comida Saudável: Cuiabá – MT  

 UNIMED de Cuiabá – MT 

 

8. Instituições que participaram na estruturação da ATUALIZAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 Hospital Santa Rosa de Cuiabá-MT 

 Hospital Universitário Júlio Müller – HUJM/UFMT, Cuiabá-MT. 

 Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá-MT. 

 Faculdade de Cuiabá – FAUC, Cuiabá-MT. 

 Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT, Cáceres-MT. 
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II – COMISSÕES ORGANIZADORAS 

 

COORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO 

PROFA. DRA. ROSA MARIA BOTTOSSO  

Presidente da ABEN-MT 

 

 

COMISSÃO DA SECRETARIA  

Coordenação: Profa. Ms. Joana Darc Chaves Cardoso – secretária geral da ABEN-MT e profa. FAEN 

Grupo de apoio:  

 Profa. Ms. Micnéias Tatiana S. L. Botelho – Diretora do CEPEn da ABEN-MT e profa da Faculdade 

de enfermagem, campus UFMT, SINOP/MT. 

 

Mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – PPGENF - FAEN 

 Ana Beatriz Nicoline  

 Anayna C. Pertile  

 Bruna Soares Vasques Blaz  

 Christiani Oliveira Ferreira  

 Daniela Luzia Sagoto  

 Francyele Marque4s F. Seabra 

 Gilele S. L. de Souza 

 Jeane Anschau  

 Johatan Costa Gomes 

 Juliane L. Soares 

 Ítala Paris de Souza  

 Karla B. B. Almeida 

 Luciane Cardoso Gomes 

 Margani C. Weis 

 Nayélly C. G. Curado  

 Tuany P. C. Gonçalves  

 

 

 

COMISSÃO DE HOSPEDAGEM ACADÊMICA E APOIO À MONITORIA 

Coordenação: Profa. Dra. Luce Marina F. Correa da Costa – 1ª Secretária da ABEN-MT e profa da FAEN  

Grupo de apoio: 

 Profa. Dra. Rosa Maria Bottosso – presidente ABEN-MT e profa da FAEN 

 Prof. Mestrando Paulo Lima da Silva Filho – Diretor de Assuntos Profissionais da ABEN-MT e prof. 

do IESMT, Cuiabá-MT.  

 Técnico Administrativo da FAEN – Rodrigo  

 

Acadêmicos de Enfermagem da FAEN da UFMT, Cuiabá-MT. 

 Aline Kellen A. B. Perussi. 

 Ana Cecília Dias Batista  

 Ana Cláudia Prodoski de Souza 

 Ângela Meletti 

 Anielly Cristina G. Furtado 

 Gláucia Sidneia Medina Beljak 

 Lhays Silva Barros 
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 Laura Campos 

 Letícia Samara 

 Lucas Moreira 

 Igor Leles Lima 

 Pâmela Neves de Oliveira 

 Rafael Teixeira Fernandes 

 Rodrigo Costa 

 Pâmela Neves de Oliveira 

 Tais Caroline Soares Kuhn 

 Thalyta Guedes S. de Freitas 

 

Acadêmicos de Enfermagem da UNIVAG, Cuiabá-MT 

 Bárbara da Silva Oliveira 

 Diana Batista 

 Geruza Cristina de Lima 

 Jéssica Braz da Silva 

 Marcela Batista de Lima 

 Mário Silvio de Almeida 

 

 

 

COMISSÃO DE RECEPÇÃO E TRANSPORTE DOS CONFERENCISTAS 

Coordenação: Profa. Ms. Rayssa Basílio Arantes – 2ª Tesoureira da ABEN-MT e profa do IESMT, 

Cuiabá/MT. 

Grupo de apoio:  

 Prof. Mestrando Paulo Lima da Silva Filho – Diretor de Assuntos Profissionais da ABEN-MT e prof. 

do IESMT, Cuiabá/MT 

 Profa Ms. Veroneide Pio Leandro – IESMT  

 Prof. Ms. Cleberson de Souza Farias – IESMT  

 

 

COMISSÃO DE PATROCÍNIO E FINANÇAS  

Coordenação: Profa. Ms. Rayssa Basílio Arantes – 2ª Tesoureira da ABEN-MT e profa do IESMT, 

Cuiabá/MT 

Grupo de apoio: 

 Enfa. Ms. Eglivani Felisberta Miranda – 1ª Tesoureira da ABEN-MT e enfa. HUJM  

 Profa. Dra. Rosa Maria Bottosso – Presidente ABEN-MT e profa FAEN                      

 Profa. Ms. Joana Darc Chaves Cardoso – Secretária geral da ABEN-MT e profa. FAEN 

 

 

   

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA 

Coordenação: Profa. Ms. Ana Maria Nunes da Silva – Diretora de Publicação e comunicação social da 

ABEN-MT e profa da Faculdade de Enfermagem, campus UFMT, SINOP/MT 

Grupo de apoio:  

 Profa. Ms. Joana Darc Chaves Cardoso – Secretária geral da ABEN-MT e profa. FAEN 

 

 

Acadêmica Enfermagem FAEN-UFMT 

 Laura Campos 

 Letícia Samara 

 Rafael Teixeira Fernandes 

 Lhays Silva Barros 
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COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO FÓRUM DAS ESCOLAS 

Coordenação: Profa. Ms. Mona Lisa – Diretora de Educação da ABEN-MT e profa da UNEMAT/Cáceres 

Grupo de apoio: 

 Profa. Dra. Rosa Maria Bottosso – Presidente da ABEN-MT e profa FAEN 

 Profa Dra. Neuci Cunha – Diretora da Escola de Saúde Pública do Estado – SES/MT 

 Enfa. Ms. Valéria Binato Santili Depes – Escola de Saúde Pública do Estado – SES/MT  

 

 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA E DA ELABORAÇÃO ANAIS 

Coordenação: Profa. Doutoranda Maria Cristina G. A. Silveira – Diretora Científica e Cultura da ABEN-

MT e profa FAEN 

Grupo apoio: 

 Profa. Ms. Micnéias Tatiana S. Lacerda Botelho – ABEN-MT e FAEN 

 Profa. Dra. Luce Maria F.C. da Costa – ABEN-MT e FAEN 

 Profa. Ms. Joana Darc Chaves Cardoso – ABEN-MT e FAEN 

 Profa. Ms. Mona Lisa Rezende Carrijo – ABEN-MT e UNEMAT/Cáceres  

 

Grupo de avaliadores dos trabalhos científicos 

 Profa. Dra. Neuma Zamariano – FAEN/UFMT 

 Profa. Doutoranda Maria Cristina G. A. de Silveira – ABEN-MT e FAEN/UFMT 

 Profa. Ms. Joana Darc Chaves Cardoso – ABEN-MT e FAEN/UFMT 

 Profa. Ms. Karla Beatriz Barros de Almeida – FAEN/UFMT 

 Enfa. Ms. Emiliane Silva Santiago – ISC/UFMT 

 Enfa. Mestranda Anayana Cristina Pertile – PPGENF/FAEN  

 Enfa. Mestranda Itala Paris de Souza – PPGENFE/FAEN  

 Enfa. Mestranda Gisele Silva Lopes de Souza – PPGENF/FAEN  

 Enfa. Mestranda Jualiane de Lima Soares – PPGENFE/FAEN  

 Enfa. Mestranda Margani Cadore Weis – PPGEN/FAEN  

 Enfa. Mestranda Naiélly Cristina Guimarães Curado – PPGENFE/FAEN  

 Enf. Mestrando Jonatan Costa – PPGENF/FAEN 

 

Grupo de elaboração do PROJETO MEMÓRIA 

 Profa. Dra. Rosa Maria Bottosso – Presidente da ABEN-MT e profa. FAEN  

 Enfa. Andréia Correia de Souza Cioffe – Mestranda do PPGENF/FAEN 

 Enfa. Alice Milane Nespollo – Mestranda do PPGENF/FAEN 

 Enf. Juarez Coimbra Ormonde Júnior – Mestrando do PPGENF/FAEN 

  

Atividade de condução do Cerimonial durante o evento 

 Bruna Soares Vazques Blaz – Mestranda do PPGENF-FAEN 

 
Foto. Comissão da Secretaria liderada pela profa. Ms. Joana Darc e grupo de mestrandas PPGENF/FAEN 
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III - ATIVIDADES PRÉ-EVENTO 

 

Objetivando o envolvimento da comunidade acadêmica e profissional, foi enviado às instituições de 

ensino técnico e superior de enfermagem, diretórios acadêmicos, serviços de saúde públicos e privados 

localizados em Cuiabá e Várzea Grande, Mato Grosso, um CONVITE para participarem do planejamento e a 

organização do evento no estado. A reunião deu-se no dia 31 de março com e contou com representantes da 

Universidade de Várzea Grande (UNIVAG), Instituto de Ensino Superior de Mato Grosso (IESMT), 

Hospital Metropolitano de Várzea Grande, Hospital Universitário Júlio Müller, Mestrandos do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem (PPGENF-FAEN/UFMT), Escola de Saúde 

Pública do Estado de Mato Grosso (RET/SUS) e membros da diretoria da ABEN-MT. Na ocasião, foi 

apresentada à proposta inicial que após discussão e implementação, passou a ser o direcionador dos 

trabalhos. Reuniões setorizadas com os membros da diretoria da ABEN-MT, mestrandos e acadêmicos de 

enfermagem foram realizadas de forma a consolidar as atividades propostas para o evento.  

 

    

Membros da diretoria da ABEN-MT com participação de abenistas de SINOP por Skype em reunião de trabalho 

 

 

 

 

Profa Ms. Joana Darc em reunião com os 

mestrandos do PPGENF/FAEN 

 

  

Profa Dra. Luce Marina em reunião com os acadêmicos de enfermagem da 

UNIVAG e da FAEN 
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IV - PROGRAMAÇÃO REALIZADA 

 

DIA 14 DE MAIO 2015 

 Quinta-feira 

 

07:30 – 9:00 

 

Credenciamento e entrega da pasta 

 

 

09:15 – 10:00 

 

 

 

SOLENIDADE DE ABERTURA 

A enfermagem em defesa do SUS: construindo a 15ª CNS 

 

 Execussão do Hino Nacional Brasileiro pelo prof. Abel Anjos com uso da Viola de Cocho. 

 Pronunciamento das autoridades presentes. 

 Lançamento Projeto “Memoria”: personalidades de relevância histórica, social, política, 

étinico-cultural e científica da enfermagem mato-grossense. 

 Exibição do vídeo: 85 anos de história da ABEN no Brasil.  

Coodenação: Sras. Telma e Morgana – Membros do Cerimonial da Reitoria da UFMT 

 

 

 

 

10: 15 – 11:30  

 

CONFERÊNCIA I 

 

Trabalhadores de enfermagem e as Conferências Municipais, Estadual e N de Saúde. 

Conferencista: Enfa. Edna Marlene da Cunha Carvalho – Ouvidoria do SUS/SES/MT 

Coordenação da mesa: Profa. Dra. Rosa Maria Bottosso – Presidente da ABEN-MT 

 

11:30 – 12:30 

 

12:30 – 13:45 

Intervalo para almoço 

 

Oficina de cartazes: enfermagem mato-grossense nas conferências de saúde  

Coordenação da oficina: Profa. Dra. Rosa Lúcia Ribeiro – PRAE/UFMT 

                                         Acadêmicas do programa Pet-Conexões 

 

 

 

 

14:00 – 15:15 

 

CONFERÊNCIA II 

 

Direitos à saúde: desafios para a consolidação do SUS 

Conferencista: Prof. Dr. Felipe Rangel de Souza Machado – Fiocruz, Rio de Janeiro – RJ 

Coordenação da mesa: Jeane Anschau. Mestranda PPGENF/ GERAR – FAEN/UFMT 

  

 

 

15:30 – 17:00 

 

MESA REDONDA I 

Movimento político da enfermagem no contexto social: por que aceitamos atuar em 

condições tão inseguras? 

 Enfa Bernadete Esperança Monteiro – Marcha Mundial das Mulheres. Membro corpo 

editorial Brasil de Fato. Belo Horizonte-MG  

 Prof. Ms. Eleonor Raimundo da Silva – Presidente do COREN-MT  

 Enf. Benedito Antonio de Campos – Diretor de Comunicação do SINPEN-MT  

Coordenação da mesa: Enfa. Bruna S. Vazques Blaz – Mestranda PPGENF/ GEEPI- 

FAEN/UFMT 

 

 

SESSÃO PÔSTER 

 

Dia 14/5: 14:00 – 18:00: apresentação e avaliação (17:00 as 18:00) pela Comissão Científica.  

Dia 15/5: 08:00 – Divulgação dos trabalhos científicos premiados    

                             Coordenação da sessão: Profa. D
randa

 Maria Cristina Abegão – ABEN-MT e FAEN/UFMT  

                              Mestrandas PPGENF/FAEN/UFMT 
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DIA 15 DE MAIO 2015 

 Sexta-feira 

 

 

08:00 – 9:00 

 

CONFERÊNCIA III 

 

Formação dos trabalhadores de nível técnico e superior de enfermagem: desafios para 

mudanças na saúde. 

          Conferencista: Dra. Jussara Gue Martini. UFSC, Trindade- SC  

          Coordenação da mesa: Profa. Dra. Mara Regina R. Ribeiro –PPGENF/GEFOR-FAEN 

 

 

 

 

09:15 – 10:45 

 

 

MESA REDONDA II 

 

Atenção à saúde indígena: formação e trabalho junto às comunidades  

 Profa. Me Aparecida Fátima Camila Reis. FAEN/UFMT, Cuiabá-MT  

 Enfa. Me. Vanessa Ferraz Leite. RT CASAI, Tangará da Serra-MT  

Coordenação de mesa: Enfa. Daniela Sagoto. Mestranda – PPGENF/GEEPI-FAEN 

 

 

 

10:45 – 11:30  

 

RODA DE DIÁLOGOS 

Telessaúde como ferramenta para o empoderamento dos trabalhadores da enfermagem 

 Enfa. Me. Maria Conceição da Encarnação Villa. Núcleo Técnico Científico do Telessaúde MT 

Coordenação da mesa: Enfa. Doutoranda Valéria Aparecida Nogueira – SES/MT 

 

 

11:30 – 12:30 
 

Cerimônia de encerramento 

 Entrega dos prémios aos três trabalhos científicos classificados e incluído dois por “menção 

honrosa”  

 Apresentação da nova composição da diretoria ABEN-MT período 2015-2016 

 Apresentação da CARTA DE CUIABÁ: reivindicações dos trabalhadores da enfermagem para 

a 8ª Conferência Estadual e 15ª Conferência Nacional de Saúde. Compilação das propostas e 

redação elaborada por Profa. Dra. Joceli Fernandes Alencastro B. Lins 

 

*Mística  

Coordenada pela Profa. Dra. Rosa Lucia Ribeiro – PRAE/UFMT com participação da estudante da 

UFMT, compositora e musicista Genecilia Aparecida de Ataíde Lacerda.  

 

 

12:30 – 14:00 
 

Intervalo almoço 

 

PROGRAMAÇÃO PÓS-EVENTO 

dia 15/5/2015, das 14:00 as 18:00  

 

ATUALIZAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 

1 - FÓRUM DAS ESCOLAS 

Coordenação: Profa. Ms. Mona Lisa Resende Carrijo – Diretora de Educação/ABEN-MT 

Local: Salão Verde - Hotel Fazenda Mato Grosso 

 

 

2 - ORGANIZAÇÃO, FORMAÇÃO POLÍTICA E MOVIMENTO DE LUTA NA ENFERMAGEM. 

Com Enfª. Bernadete Esperança Monteiro – Mestranda em ENSP/FIOCRUZ. Marcha Mundial das Mulheres. Membro 

corpo editorial Brasil de Fato. BH-MG  

Local: Salão principal - Hotel Fazenda Mato Grosso 

 

 

ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO PARTO HUMANIZADO 

Ministrante: Enfa. Ms. Débora Prado – HUJM. Cuiabá-MT 

Local: Anfiteatro - Hotel Fazenda Mato Grosso  
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4 - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE E O PROCESSO DE ENFERMAGEM  

Ministrante: Enfa. Ms. Ludmila Zangali – Coordenação de Enfermagem do Hospital Santa Rosa, Cuiabá-MT. 

                   Enfa. Amanda Greipel – Gerente de Qualidade: gestão de riscos, eventos adversos e sentinela.  

                   Enfa. Evelyn Cris Pereira de Souza – Protocolos institucionais e multidisciplinares  

Local: Sala de aula da Faculdade de Enfermagem da UFMT  

 

5 - CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS NA CONSULTA DE ENFERMAGEM: FOCO NO IDOSO 

Ministrantes: Profa. Ms. Fabiana Maria de Almeida, FAUC. Cuiabá-MT  

                    Enfa.  MS. Helen Cristina de Almeida Abreu 

Local: Sala de aula da Faculdade de Enfermagem da UFMT  

 

 

6 - PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Ministrante: Profa. Ms. Júlia Salomé, UNEMAT. Cáceres-MT  

Local: Sala de aula da Faculdade de Enfermagem da UFMT 

 

 

7 - CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIRO EM LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE ECG 

Ministrante: Enfa. Ms. Christianne de Moraes Casoni Cardoso, UNIC. Cuiabá-MT 

Local: Auditório do Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da UFMT 

 

 

8 – INTERPRETAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ENFERMAGEM 

Ministrante: Biomédica Inês Stranieri 

Local: Sala de aula da Faculdade de Enfermagem da UFMT 

 

 

9 - CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM ESTOMIAS E FERIDAS 

Ministrante: Enf. Estomaterapeuta Ricardo Alves da Silva. Cuiabá-MT 

                    Enf. Jonatan Costa Gomes. Mestrando – PPGEnf/FAEN. Cuiabá-MT 

Local: Faculdade de Enfermagem da UFMT 

 

 
4.1. TABELAS DOS VALORES ESTIPULADOS PARA AS INSCRIÇÕES: no evento e atualização técnico-científica 

 
 

Tabela 1. SE Associado da ABEN - Isento SE apresentar comprovante de pagamento no dia credenciamento 

Enfermeiro, técnico de enfermagem e/ou estudantes em geral.  Isentos  

 
 

Tabela 2. Para o NÃO Associado da ABEN 

 Categoria Até dia 13/5/15 No local do evento 

Enfermeiro/ outra categoria profissional R$ 30,00 R$ 60,00 

Técnico de enfermagem R$ 20,00 R$ 40,00 

Estudante de graduação e pós-graduação R$ 15,00 R$ 30,00 

Estudante de técnico de enfermagem R$ 15,00 R$ 30,00 

 
 
 

Tabela 3. Para os interessados em participar da Atualização Técnico-Científica 

Enfermeiro e outras categorias profissionais R$ 20,00 

Técnico de enfermagem R$ 10,00 

Estudante de graduação e pós-graduação R$ 10,00 

Estudante de curso técnico de enfermagem R$ 10,00 
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V- RESULTADOS  

5.1. PARTICIPANTES  

INSCRITOS POR CATEGORIA Nº 

 Enfermeiro 45 

 Técnico de Enfermagem 02 

 Estudante de graduação e pós-graduação em enfermagem 206 

 Estudante de nível técnico em enfermagem 31 

 Total parcial 284 

Conferencistas  10 

Ministrantes das Atualizações Técnico-Científicas  11 

Empresas que participaram com apresentação de produtos em Stands  03 

TOTAL GERAL  308 

PARTICIPAÇÃO NAS ATUALIZAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS Nº 

 Organização, formação política e movimento de luta na enfermagem 20 

 Atuação da equipe de enfermagem no parto humanizado 60 

 Programa Nacional de Segurança do Paciente e o Processo de Enfermagem 10 

 Capacitação de enfermeiros na consulta de enfermagem: foco no idoso 20 

 Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos 25 

 Capacitação de enfermeiros em leitura e interpretação de ECG 31 

 Interpretação de exames laboratoriais para enfermagem 21 

 Cuidados de enfermagem em estomias e feridas 30 

Total 217 

 

Considera-se participação significativa diante do tempo que a associação teve para se reestruturar 

após a vacância de cinco cargos da diretoria da ABEN-MT. Em março, a nova diretoria foi recomposta e 

iniciado os estudos das viabilidades para a realização do evento e elaboração do projeto apresentado a 

FAPEMAT, aprovado no início de maio. A meta era obter 600 inscrições, contudo, foram alcançados 284 ou 

47,34% inscrições. O evento foi executado com excelência pelas comissões. Três canais de televisão fizeram 

entrevista com a presidente da ABEN-MT: Programa POP Show da TV Bandeirante, TV Universitária e 

Canal 22 TV Pantanal. Outros recursos da rede internet foram utilizados (Facebook e site da ABEN-MT, 

WhatsApp e e-mail), afixação de cartazes e envio de convites. O evento foi financiado pela FAPEMAT e 

demais patrocinadores, conforme consta a prestação de contas Apêndice - 1 apensada no final deste 

relatório.  

A mesa da solenidade de abertura foi composta pelo Secretário Municipal de Saúde – Dr. Ary Soares 

de Souza Júnior, Presidente do COREN-MT – Enf. Ms. Eleonor Raimundo da Silva, representante do 

SINPEN – Enf. Benedito Antonio de Campos, representante da Reitoria da UFMT – Profa. Dra. Mirian 

Serra, representando a Faculdade de Enfermagem UFMT – Profa. Ms. Eveline do Amor Divino e a 

presidente da ABEN-MT – Enfa. Dra. Rosa Maria Bottosso. O hino nacional foi executado pelo Prof. Ms 

Abel dos Santos, músico e compositor que o executou utilizando a Viola de Cocho, instrumento símbolo da 

cultura mato-grossense , acompanhado por todos os presentes . Após o pronunciamento das personalidades, a 

mesa foi desfeita, permanecendo a presidente da ABEN-MT que apresentar o PROJETO MEMÓRIA 

(Apêndice – 2). Em seguida, feita a exibição do filme “85 ANOS DE HISTÓRIA DA ABEN”. 
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COMPOSIÇÃO DA MESA DE ABERTURA 

 

Da esquerda para a direita 

 

 Dr. Ary Soares de S. Junior.  Secretário Municipal de Saúde de 

Cuiabá-MT. 

 Enf. Benedito Campos. Representante do SINPEN-MT. 

 Profa. Dra. Rosa M. Bottosso. Presidente da ABEN-MT. 

 Profa. Dra. Miriam Serra. Representante da Reitoria da UFMT. 

 Prof. Ms. Eleonor R. Silva. Presidente do COREN-MT. 

 Profa Ms. Eveline do Amor Divino. Representante da FAEN. 

 

14/5/2015 

  
Prof. Abel Anjos 

Execução Hino Nacional Brasileiro 

com a Viola de Cocho 

 

 

   
Visão geral dos participantes  

 
Conferência I– Trabalhadores de enfermagem e as 

conferências municipais, estadual e nacional de saúde. 

Com Enfa. Ms. Edna Marlene C Carvalho da Ouvidoria 

SUS/SES que substituiu a da programação. 14/5/2015 

 

 

 

 
Conferencia II – Direitos à saúde: desafios para a consolidação do 

SUS com Dr. Felipe Rangel de Souza Machado da FIOCRUZ, RJ. 

14/5/2015 
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            Trabalhadora a área indígena                                                                  cartazes elaborado pelos participantes 

 

 
“Oficina de Cartazes: enfermagem mato-grossense nas conferências de saúde”  

Atividade coordenada pela profa. Dra. Rosa Lúcia Ribeiro. 14/5/2015 
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Mesa Redonda - Movimento político da enfermagem no 

contexto social: por que aceitamos atuar em condições tão 

inseguras? Participaram dia 14/5/2015: 

 Enf. Ms. Bernadete Esperança Monteiro – Marcha 

Mundial da Mulher e Brasil de Fato – BH, MG. 

 Enf. Ms. Eleonor R. Silva – presidente COREN-MT 

Enf. Benedito Campos – Representante do SINPE 

 

 

 
 

Conferência: Formação dos trabalhadores de nível técnico e 

superior de enfermagem: desafios para mudanças na saúde. Com 

profa. Dra. Jussara Gue Martini – UFSC, Trindade, SC. 

 

Dia 15/5/2015 

 
 
 
 
 

 

 
Roda de diálogos – Telessaúde como ferramenta para o 

empoderamento dos trabalhadores da enfermagem com 

Enfa. Ms. Maria Conceição E. Villa – Núcleo de Técnico 

Científico do Telessaúde de Mato Grosso/Brasil.  

Dia 15/5/2015 

 

   
Mesa redonda – Atenção à saúde indígena: formação e trabalho junto 

às comunidades com as enfermeiras: 

 Enfa. Ms. Vanessa Ferraz Leite da CASAI/Tangará da Serra-MT  

 Profa. Ms. Aparecida F. C. Reis da FAEN-UFMT.  

Dia 15/5/2015 
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SESSÃO PÔSTER 

          
 

 
  Visão geral da secretaria  

 

 
Presidente da ABEN-MT em entrevista Canal 22/TV Pantanal 

 

As atividades de ATUALIZAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA foram ministradas após o encerramento 

parcial do evento e com participação relevante dos inscritos no evento.  

 

 Atuação da equipe de enfermagem no parto humanizado 
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15/5/2015 

 

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO  

Realizada no auditório principal do Hotel Fazenda MT:  

 Entrega dos prêmios aos pesquisadores 

 Apresentação da nova composição da diretoria da 

Associação Brasileira de Enfermagem – Seção Mato 

Grosso para a gestão do período 2015 a 2016. 

 Apresentação e leitura da “CARTA DE CUIABÁ: 

reivindicações dos trabalhadores da enfermagem 

para a 8ª conferência estadual de saúde e a 15ª 

nacional de saúde” elaborada durante as atividades 

com as sugestões de todos os conferencistas e 

participantes; 

 Mística de encerramento sob a coordenação da 

profa. Dra. Rosa Lucia Ribeiro e a acadêmica e 

compositora, Genecilia Aparecida de Ataíde Lacerda e 

Seus Tambores.  

A Mística representou momento lúdico e reflexivo no 

qual os participantes resgataram os cartazes 

produzidos na oficina e, com a maestria da cantora e 

compositora “Genecilia” formaram uma grande roda 

sob o som dos cantos e tambores. Várias pessoas 

expressaram suas percepções sobre o evento e elogios 

aos organizadores.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genecilia  
e seus tambores. 

Cantora e 

compositora, 
estudante da 

UFMT, com sua 

criatividade 

conduziu e 

abrilhantou a 

Mística de 
encerramento do 

evento 
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5.2.  PRODUTOS CONSTRUÍDOS  

 

5.2.1. PROJETO MEMÓRIA  

 

O PROJETO MEMÓRIA: personalidades de relevância histórica, social, politica, étnico-

cultural, técnico-científica da enfermagem mato-grossense o (Apêndice 2) surgiu da necessidade de 

identificarmos no ideário dos profissionais e acadêmicos de enfermagem, pessoas que foram e/ou ainda são 

relevantes na história de cuidar em enfermagem em Mato Grosso. O ponto de partida foi dado na abertura do 

evento. Será incluído no site da ABEN-MT e, em 2016, iremos fazer a análise e identificação das 

personalidades que foram elencadas pelos participantes.  

 

5.2.2. CARTA DE CUIABÁ  

 

A “CARTA DE CUIABÁ: reivindicações dos trabalhadores da enfermagem para as 

Conferências Municipais, a 8ª Conferência Estadual e 15ª Conferência Nacional de Saúde” foi 

construída da seguinte forma (Apêndice – 3): 

 Os conferencistas foram orientados para expressarem suas opiniões sobre o que a enfermagem deveria 

incluir como reivindicação para a conferência nacional de saúde.  

 Os participantes receberam orientações sobre como participar da construção da carta (Apêndice – 4).  

 A “Oficina de cartazes” foi direcionada para este fim, objetivando a reflexão sobre COMO, O QUE e 

QUAIS as reinvindicações dos trabalhadores e estudantes de enfermagem para as conferências 

municipais de saúde, da possibilidade do empoderamento por meio da organização e participação 

social e política nos espaços, fazendo valer a sua voz.  

 Profa. Dra. Joceli Fernandes Alencastro Bettini de Albuquerque Lins, durante o evento, prestou 

relevante papel na compilação das ideais e na redação da carta mediante a escuta e leitura criteriosa 

das opiniões dos convidados e dos participantes inscritos no evento.  

 
Profa. Dra. Joceli F. B. A. Lins e Profa. Dra. Rosa M. Bottosso  

Atividade de compilação das sugestões para a redação da CARTA DE CUIABÁ  
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5.2.3. FÓRUM DAS ESCOLAS –2015  

 

Esta atividade foi estruturada pela Diretoria de Educação da ABEN-MT em parceria com a 

Escola de Saúde Pública de Mato Grosso. Um questionário foi enviado antes do evento, às escolas de 

nível técnico e superior de enfermagem localizada em diversos municípios do estado de Mato Grosso, 

juntamente com o convite para participarem da semana. Participaram desta atividade:  

 UNEMAT: Profa. Dra. Carolina Sampaio de Oliveira 

 FAEN/UFMT: Profa. Dra. Maria Aparecida Vieira. 

 PRONATEC/UNIC: Profa. Ms. Priscila Patrícia da Silva 

 Curso Técnico Enfermagem Cáceres: Profa. Flávia Maria de França Mangueira 

 Faculdade de Enfermagem, campus UFMT, SINOP/MT: Profa. Dra. Sônia Viviana de Jesus 

 PPGENF/FAEN/UFMT: Mestranda Mariana Roberta Cardoso Barbosa  

 ABEN-MT: Presidente da associação Profa. Dra. Rosa Maria Bottosso 

 ABEN-MT: Diretoria Educação Profa. Ms. Mona Lisa Resende Carrijo 

 

 

Da direita para esquerda: Enfa. Priscila, Enfa. Mona Lisa, Enfa. Rosa Maria, Enfa. Sônia, Enfa. Carolina e Enfa. Flávia 

 

No dia do evento, apesar do número de representante ser pequeno, as discussões 

possibilitaram o adensamento das reflexões e elaboração de propostas que foram incluídas no 

RELATÓRIO DO FÓRUM (Apêndice 5). 
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5.3. TRABALHOS CIENTÍFICOS E PREMIAÇÕES 

 

Foram inscrito 32 resumos de trabalhos científicos para apresentação na modalidade pôster, sendo 

aprovados e apresentados 23 trabalhos. Todos foram avaliados por membros da comissão científica 

composta por mestres, mestrandos e doutores das instituições de ensino de Cuiabá e SINOP, MT.  Os 

trabalhos foram avaliados por um grupo que selecionou três melhores e incluiu mais dois trabalhos para 

serem homenageados com “Menção Honrosa” pela relevância do tema.   

 

 

PRIMEIRO LUGAR  

 

Premiação R$ 300,00 

 

 
 

Utilização da metodologia da problematização para a construção do projeto de 

intervenção de um grupo tutorial do PET-SAÚDE. Rafaela Lila; Jennifer F. de S. Alves; 

Ludmila C. F. Silva; Lívia Alves da Silva; Valéria de C. A. Siqueira – FAEN/Cuiabá-MT  
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SEGUNDO LUGAR 

Premiação: R$ 200,00 

 

 
Metodologia problematizadora em atividade educativa em saúde destinada a homens 

atendidos em uma unidade de saúde de SINOP-MT: relato de experiência. Taynara G. 

dos Santos; Micnéias T. S. L. Botelho; Ana Maria N. Silva; Emiliane S. Santiago – Curso 

Graduação Enfermagem UFMT campus SINOP-MT. 

  

 
 

TERCEIRO LUGAR 

 Premiação: R$ 100,00 

 
Processo educativo para implantação da cirurgia segura na perspectiva da equipe 

multiprofissional. Adriana F.de A. Finger; Jéssica R. Rossetto, Mara Regina R. Ribeiro; 

Gisele S. Lopes – FAEN/Cuiabá-MT. 
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MENÇÃO HONROSA 

 Premiação: CD  

 

 

 
 

“Meus vínculos, meus AIO”. Oficina psicoeducativa em dinâmica de grupo em um 

centro de atenção psicossocial de Cuiabá. Diana N. P. Menezes; Juliane D. A. de Lima; 

Rodrigo P. Costa. FAEN-Cuiabá-MT. 

 

 
 

MENÇÃO HONROSA 

 Premiação: CD 

 

 
O significado da morte para os graduandos em enfermagem: estudo de caso. Thalita da 

Silva Santos; Suellen R. O Maier. Curso Graduação Enfermagem UFMT campus 

Rondonópolis-MT. 
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VI – AVALIAÇÃO DO EVENTO 

 

Quadro 1. Avaliação da 76ª SBENF pelos participantes. Cuiabá – MT, maio de 2015.  

CONCEITO 

ITENS 

ÓTIMO BOM REGULAR 

Quanto ao local de realização do evento 13 4 1 

Quanto aos serviços de atendimento na secretaria do evento 13 5 0 

Quanto ao tema central da 76ª SBENF 12 6 0 

Quanto às conferências, mesa redonda e roda de diálogos.  10 7 1 

Quanto à programação da Atualização Técnico-Científica 4 12 2 

Elogios  

 

“O evento envolveu a comunidade acadêmica.” 

“Local muito bonito” 

“Gostei da Oficina de Cartazes. Foi dinâmica.” 

“É a primeira vez que participo. Sou estudante de técnico de enfermagem e gostei muito.” 

“Pela organização, estão de parabéns. Surpreenderam pelo pouco tempo que tiveram para tal.” 

“Gostei. Tive direito a “voz” na construção da carta.” 

“As palestras foram interessantes. Eu não conhecia o trabalho da enfermagem na área indígena.” 

“Muito bem organizada.” 

 

Críticas 

 

“Deveria ser mais divulgado pelas universidades [...] ido de sala em sala e ser colocado aos alunos a sua 

importância.” 

“O Site da ABEN-MT estava confuso para localização das informações.” 

“Prazos para submissão de trabalhos foram muito reduzidos.”  

“Pouco tempo para se analisar os trabalhos e devolver para os autores.” 

 “Os resultados da avaliação dos trabalhos foram encaminhados em cima da hora.” 

“Poderia oferecer Coffee Breake, principalmente para acadêmicos do interior do estado.” 

“Quantidade reduzida de vagas em determinada Atualização Técnico-Científica e dificuldade para 

trocar de modalidade no dia do evento.” 

“Local muito distante do centro da cidade. Faltam opções de ônibus e para almoço mais barato. Muito 

caro do hotel.” 

“Faltou oferecer lanche, afinal, afinal, o evento foi pago.” 

“Cansativo!”  

 

Sugestões 

 

“Ampliar a oferta de linha de ônibus da cidade para facilitar o acesso ao local (obs.: só tem uma)”.  

“Oferecer refeições ou lanche a preço popular no hotel.” 

“Pensar em estratégias para envolver ainda mais os profissionais que estão nos serviços de saúde.” 

“Planejar e organizar e divulgar o evento com maior tempo de antecedência.” 

“Viabilizar condições de hospedagem para alunos cursos de técnico de enfermagem de fora de Cuiabá.” 

 
Fonte: questionário de avaliação do evento distribuído nas pastas dos participantes 76ª SBENF, Cuiabá – MT.  
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VII – IMPRESSÕES E SUGESTÕES 

 

7.1. PONTOS FORTES 

 

 Possibilitou o encontro de profissionais da rede de ensino, serviços e acadêmicos das escolas de nível 

técnico e superior de enfermagem localizadas na capital e no interior do estado antes e durante o 

evento.  

 A aprovação do projeto pela FAPEMAT , recurso imprescindível para a realização. 

 O apoio logístico da UFMT, da FAEN e do PPGENF/FAEN.  

 A temática central proposta pela ABEN-Nacional – A enfermagem em defesa do SUS: construindo a 

15ª Conferência Nacional de Saúde que motivou o grupo a participar da conferência municipal. 

 A elaboração coletiva da “CARTA DE CUIABÁ” durante o evento, estimulando a todos na 

manifestação dos seus desejos frente às conferências municipais, estadual e nacional de saúde que 

estão em construção nos municípios mato-grossenses. 

 A instituição da premiação dos três melhores Trabalhos Científicos e da inclusão de premio Menção 

Honrosa para pesquisas pela relevância do tema, como forma de valorização do estudo e da 

produção de conhecimentos na enfermagem mato-grossense.  

 A criação do “PROJETO MEMÓRIA” lançado no evento, como uma forma de estimular o 

envolvimento dos profissionais da enfermagem na busca de personalidade histórica mato-grossense 

que fizeram e ainda fazem a diferença na história das práticas social, técnico-científica e políticas 

voltadas para o cuidado de enfermagem em nosso estado. 

 A qualidade dos participantes convidados para as conferências, mesa redonda, oficinal, roda de 

diálogos e Atualização Técnico-Científica, promovendo debates e reflexões sobre as temáticas 

abordadas. 

 A vinda de docentes e acadêmicos de enfermagem de escolas de graduação e de nível técnico do 

interior do estado, principalmente do curso de enfermagem do campus da UFMT de SINOP e de 

Rondonópolis. 

 A disponibilização no site da ABEN-MT, do CERTIFICADO de participação, antes do prazo 

previsto e divulgado no evento. 

 A entrega de certificado impressos no ato das atividades, aos convidados, juntamente com o CD do 

músico Abel dos Santos, contendo várias músicas executadas com o instrumento viola de cocho no 

evento, inclusive o hino nacional brasileiro, hino de Mato Grosso e de Cuiabá.  

 A divulgação do evento durante as atividades no facebook da ABEN-MT 

 A excelente parceria estabelecida com a FAEN-UFMT quanto a: 

o Inclusão do evento no calendário acadêmico da faculdade. 
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o Disponibilização de salas de aulas para a recepção e alojamento dos alunos e docente de 

escolas de enfermagem do interior do estado. 

o Liberação dos espaços das salas de aulas da pós-graduação com recursos audiovisuais para a 

realização das atividades pós-evento de ATUALIZAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA. 

o Oferta de material de escritório e cópias de documentos antes e durante o evento. 

o Participação do Técnico Administrativo Rodrigo junto com sua equipe da secretaria da 

FAEN nas atividades de organização pré e pós-evento. 

 O envolvimento e participação de instituições de cursos de graduação em enfermagem do campus da 

UFMT de SINOP, das faculdades de Rondonópolis, Cáceres, UNIVAG, UNIC, FAUC, IESMT de 

Cuiabá e Várzea Grande. 

 Participação dos Mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da FAEN-UFMT. 

 Elaboração dos ANAIS do evento, como forma de divulgar os trabalhos científicos apresentados.  

 Realização do “FORUM DAS ESCOLAS – 2015” com a elaboração da “Carta de Recomendações”.  

 

7.2. DESAFIOS 

 

 Criar estratégias mais eficazes para o envolvimento das categorias profissionais da enfermagem 

atuantes nas escolas e serviços de saúde para as etapas de planejamento, divulgação, execução e 

avaliação da próxima semana, a 77ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM que estará 

sendo momento de comemoração dos 90 anos da associação no país e 60 anos no estado de Mato 

Grosso, de forma que possibilite:  

o Fazer o resgate das propostas discutidas e elencadas no “FÓRUM DAS ESCOLAS – 2015” 

deste ano no próximo evento. 

o Envolver os profissionais mato-grossenses no envio de dados para o “PROJETO 

MEMÓRIA" para que possamos ter um acervo de personalidades que fizeram e ainda fazem 

história nos movimentos de luta da enfermagem no estado.  

o Viabilizar um local, na capital mato-grossense para a realização do evento, de forma que 

compatibilize condições favoráveis de transporte urbano e refeições a preço popular aos 

participantes.  

 Encaminhar a “CARTA DE CUIABÁ” com as listas de assinaturas, as Secretarias Municipais, 

Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso e para a comissão organizadora da 15ª Conferencia 

Nacional de Saúde, compromisso assumido na semana, visando sensibilizar os delegados para 

fazerem valer nossas reivindicações. 

o Divulgação dos calendários das Conferências Municipais de Saúde dos municípios do estado 

para o profissional de enfermagem participar e se inscrever como delegado.  
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o Envolver o maior número de profissionais e estudantes de enfermagem como delegados 

municipais e participação na Conferência Estadual de Saúde em MT.  

o Formar uma caravana para participação na 15ª CNS em Brasília. 

 Em relação à organização da próxima 77ª SBEN, que a ABEN-Nacional, viabilize a entrega do KIT 

contendo todas as orientações e layout do evento na reunião anual do CONABEN que o antecede.   

 Revitalização, manutenção e ampliação do site da ABEN-MT viabilizando meios para otimização 

dos mecanismos de inscrição e pagamento da anuidade e de eventos organizados durante a gestão.  

 Revitalização, manutenção e ampliação do facebook da ABEN-MT de forma que possibilite o 

aumento do número de visitantes. 

 Construir estratégias para divulgação da ABEN-Seção Mato Grosso, conquistar novos associados e 

parceiros.  

 

7.3. SUGESTÕES PARA A 77ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM – EM 2016 

 

 Tendo como parâmetro a avaliação deste evento e ousando novas oportunidades, sugerimos a 

inclusão de ações que possam contribuir com o próximo evento:  

 O resgate das propostas discutidas e elencadas no “FÓRUM DAS ESCOLAS – 2015” deste 

ano meses antes do próximo para que possam ser avaliados as metas alcançadas e propor 

novas ações no próximo evento. 

 A participação dos associados e não associados na produção de dados em relação ao 

“PROJETO MEMÓRIA" para que possamos ter um acervo de personalidades que fizeram e 

ainda fazem história nos movimentos de luta da enfermagem no estado.  

 Busca de um local com melhores condições de acesso por meio de ônibus e carro, assim 

como que possa oferecer alimentação com preços acessíveis.  

 Investimento em estratégias de DIVULGAÇÃO do evento na capital e no interior do estado 

a grande maioria dos profissionais da rede de saúde pública e privada, bem com alunos de 

curso de nível técnico e superior de enfermagem das escolas mato-grossense.  

 A busca de parecerias com outras instituições de ensino e serviços na capital e no interior do 

estado, ficando a princípio: 

 Fortalecer os laços da ABEN-MT nas cidades de SINOP e Cáceres em MT. 

 Divulgar e buscar parcerias em outras cidades do interior do estado, como Juína, 

Barra do Garça, Diamantino, Rondonópolis, e outras.  

 Quanto a sugestões para a TEMÁTICA CENTRAL. 

 Movimentos de organização e luta da enfermagem brasileira e no estado.  

 Conquistas da enfermagem nas áreas das: tecnologias, pesquisas, educação e serviços no 

Brasil e no estado.  
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VIII – APÊNDICES 

 

APÊNDICE – 1 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EVENTO 

GESTÃO ABEN-MT 2015-2016 

 

Quadro demonstrativo dos custos gerais do evento 

 

FONTE DE ARRECADAÇÃO – ENTRADA 

 

UTILIZAÇÃO – SAÍDA 

ORIGEM VALOR 

 
DESTINO VALOR 

Projeto de Eventos FAPEMAT R$     15.705,00  

 

Locação dos espaços no Hotel Fazenda Mato 

Grosso com equipamentos audiovisuais e diárias 

dos palestrantes. 

 R$              11.386,00  

Doação SINPEN-MT R$      1.000,00  

 

Passagens aéreas  R$                4.332,52  

Doação TITANIUM/MT R$      2.000,00  

 
Taxas bancárias da conta evento - FAPEMAT  R$                     30,00  

Doação UNIMED Cuiabá 
R$         300,00  

 

Pagamento 3 Prêmios dos Trabalhos Científicos  R$                   600,00  

Stand de brigadeiros  R$           50,00  

 
Compra de 22 CD-ROM,  brindes  palestrantes 

 R$                   330,00  

Stand Dental R$         150,00  

 
Impressão de Cartaz (Xerox) para divulgação  R$                     70,00  

Inscrições no site  R$       5.171,00  

 

Confecção Banners, crachás, régua e folders com 

a programação científica. 
 R$                2.965,00  

Inscrições no local do evento R$      1.370,00  

 

Supermercado: compra de copos desc. e balas 

mais 600 unidade de pacote de amendoim salgado 

colocado na pasta  

 R$                   250,00  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

Passagem terrestre palestrante de Tangará da 

Serra - MT  
 R$                   128,00  

 
Pagamento galões e garrafas de água mineral  R$                     26,00  

 
Material secretária  R$                   358,36  

 
Flores  R$                   720,00  

 
Translado Palestrante Felipe  R$                     50,00  

 
Almoço palestrante  R$                     32,00  

 
Devolução de recursos à FAPEMAT  R$                   617,48  

 
Reposição de Tonner   R$                     45,00  

 
Taxas bancárias da conta ABEN-MT/eventos  R$                   577,40  

TOTAL (A)   R$   25.746,00  

 

TOTAL DAS DESPESAS (B)  R$              22.517,76  

DEVOLUÇÃO RUBRICA A FAPEMAT R$        617,48 
   

SALDO (A -B): R$      3.228,24 
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APÊNDICE 2 

 

 

“PROJETO MEMÓRIA” 

PERSONALIDADES DE RELEVÂNCIA HISTÓRICA, SOCIAL, POLITICA, ÉTNICO-CULTURAL 

E CIENTÍFICA DA ENFERMAGEM MATO-GROSSENSE. 

 

O “PROJETO MEMÓRIA” surgiu do interesse de resgatar personalidades na história da prática de 

cuidar em enfermagem junto às comunidades indígenas, quilombolas, rurais e da zona urbana no estado 

de Mato Grosso. 

 

Profissionais que fizeram e/ou fazem a diferença no contexto do trabalho gerencial, assistencial (serviços 

de saúde), de ensino (escolas de nível técnico e superior), empresas, pesquisa e outros, merecem ser 

conhecidos e reconhecidos pelos seus pares. 

 

Desta forma, estamos convocando a todos os profissionais, estudantes de enfermagem e outros 

interessados a ajudarem na localização dessas pessoas por meio do envio de dados/informações 

(documentos e fotos) à Associação Brasileira de Enfermagem – ABEN/MT. 

 

As orientações sobre como participar do projeto estarão disponíveis no site: www.abenmt.org.br, a 

partir de junto de 2015.  

 

Contamos com a sua participação e desde já, a ABEN-MT agradece a sua colaboração.  

 

Atenciosamente,  

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abenmt.org.br/
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APÊNDICE – 3  

 

76ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

A ENFERMAGEM EM DEFESA DO SUS:  

CONSTRUINDO A 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

 

CARTA DE CUIABÁ 
Reivindicações da enfermagem para as Conferências Municipais de Saúde, a 8ª Conferência 

Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso e a 15ª Conferência Nacional de Saúde. 

  

 

Profissionais de Enfermagem: enfermeiros e técnicos de enfermagem, juntamente com os 

estudantes de escolas de nível técnico, superior e de pós-graduação em enfermagem, reunidos nos 

dias 14 e 15 de maio de 2015, manifestaram suas expectativas sobre a formação profissional, o 

trabalho assistencial, gerencial, educativo e de pesquisa em enfermagem como ponto de pautas a 

serem enviadas e incluídas nos espaços de discussão e pactuação nas conferências municipais, 

estadual e nacional de saúde, dentro dos oitos eixos temáticos propostos: 

  
1. Direitos à saúde, garantia de acesso e atenção de qualidade; 

a. Manutenção dos direitos à saúde conquistada pelos cidadãos.  

b. Ampliação das equipes de ESF em todos os municípios mato-grossenses. 

2. Participação social; 

a. Assegurar aos profissionais da enfermagem, condições e espaço nas instâncias representativas da 

sociedade (conselhos de saúde, ouvidorias). 

3. Valorização do trabalho e da educação em saúde; 

a. REGULAMENTAÇÃO das 30, conforme preconiza o PROJETO DE LEI 2.295/200 que dispõe 

sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem em todo território 

nacional. 

b. REGULAMENTAÇÃO do PROJETO DE LEI 4924/2009 que dispõe do piso salarial do 

enfermeiro e técnico de enfermagem em todo território nacional.  

c. Garantir financiamento para a educação permanente para trabalhadores da enfermagem no SUS. 

4. Financiamento do SUS e Relação Público-Privado; 

a. Assegurar recursos e condições de trabalho para a efetivação da atenção diferenciada aos povos 

indígenas com investimentos para formação profissional adequada para tal; 

b. Assegurar melhorias e serviços de saúde às comunidades indígena e quilombolas. 

c. Utilizar os Indicadores Assistenciais de Enfermagem como ferramenta para o planejamento 

financeiro e estratégico na saúde.  

5. Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde 

a. Assegurar espaço para a participação dos trabalhadores na gestão do SUS e na construção das 

conferencias em todas as esferas. 

b. Incluir os INDICADORES ASSISTÊNCIAS DE ENFERMAGEM na avaliação e subsidiar a 

definição dos recursos financeiros e de dimensionamento de trabalhadores, nos espaços 

técnicos e políticos da gestão pública de saúde no país, nos estados e municípios.  

6. Informação, Educação e Política de Comunicação do SUS; 

a. Que as avaliações/aprovações dos novos cursos de enfermagem passem pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE (CNS) para aprovação, como é o caso das demais profissões de saúde. 

b. Somos DESFAVORÁVEIS à formação de enfermeiros e técnicos de enfermagem na modalidade 
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de Educação à Distância. 

c. Ampliar os recursos financeiros e acesso à Tecnologia Informação aos trabalhadores, para os 

trabalhadores da enfermagem que atuam junto às comunidades indígenas e quilombolas.   

d. Investimento em cursos de formação para Conselheiros em Saúde e Gestores de Serviços 

Públicos de Saúde. 

e. Somos DESFAVORÁVEIS as terceirização da administração pública dos serviços de saúde.  

f. Viabilizar recursos para a criação de novos cursos de RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM em 

áreas da atenção básica e hospitalar.  

g. Viabilizar condições de pagamento de Estágio remunerado para os estudantes de curso de 

técnicos de enfermagem e da graduação em enfermagem. 

7. Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS. 

a. Aumentar os investimentos em estudos e recursos tecnológicos para transporte, assistência e 

comunicação às equipes que atendem as comunidades indígenas. 

b. Garantir recursos para pesquisa em enfermagem no âmbito do SUS. 

c. Ampliar recursos do TELESSAÚDE na atenção básica e incluir a hospitalar. 

d. Assegurar e ampliar os recursos para pesquisa em enfermagem por parte das fundações de 

apoio à pesquisa nos estados. 

8. Reformas democráticas e populares do Estado 

a. Somos DESFAVORÁVEIS á aprovação do PEC 451 que torna obrigatória a concessão de plano 

de saúde a trabalhadores urbanos e rurais por parte do empregador.   

130 assinaturas foram coletada durante o evento em apoio a CARTA DE CUIABÀ 

   
 

   

OBS: uma cópia desta carta foi entregue ao Prefeito de Cuiabá – Sr. Mauro Mendes na abertura da 11ª 

Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá e uma para o presidente do COREN-MT, prof. Ms. Eleonor 

Raimundo da Silva e disponibilizada no facebook da ABEN-MT 
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APÊNDICE – 4  

Modelo do instrumento disponibilizado na pasta para que o inscrito pudesse expressar sua 

reivindicação frente a nossa luta nas Conferências de Saúde 

 

 

DÊ A SUA OPINIÃO 

 

REIVINDICAÇÕES DA ENFERMAGEM PARA A 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E 15ª 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

 

 

PREZADO (A) PARTICIPANTE, 

 

Na história dos movimentos de luta da enfermagem; órgãos de classe (ABENs, CORens, Sindicatos), 

profissionais e  estudantes de enfermagem levantaram bandeiras em defesa da jornada de 30h, piso salarial 

para a categoria dentre outras.  

 

Hoje, considerando que as  conferências municipais, estaduais e a nacional, representam novo cenário 

político de possibilidades para mudanças na saúde e na enfermagem, o convidamos a repensar nossa prática,  

envolvimento social e político enquanto cidadãos e, fazer valer nossa voz.  

 

Dê a sua sugestão para construirmos coletivamente a CARTA DE INTENÇÕES neste evento, que será 

enviada aos delegados representantes da enfermagem nas conferências estadual e nacional de saúde.  

 

 Qual(is) aspecto(s) sobre a atenção à saúde e o cuidado de enfermagem que você gostaria que 

fosse(m) levado(s) em consideração na construção da 8ª e 15º Conferência Nacional de Saúde? 

 E, especificamente, para os trabalhadores da enfermagem? 
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APÊNDICE – 5  

 

RELATÓRIO DO FÓRUM DAS ESCOLAS – 2015 

CARTA DE RECOMENDAÇÕES 

 

AOS COORDENADORES  

Escolas de nível técnico e superior de enfermagem de mato grosso 

 

 

A ABEN-Nacional fundada em 1926 passou a contar, na década de 1950 com a Seção-Mato Grosso, 

criada por um grupo de enfermeira compromissado com o desenvolvimento de ações voltadas para o 

fortalecimento do projeto político, social e científico das categorias que a compõem, tendo como eixos a defesa 

da qualidade da educação, do trabalho e da pesquisa em enfermagem. Com a instituição da primeira Semana 

Brasileira de Enfermagem (SBEN) na década de 1940 e, mais tarde, a inclusão do Fórum das Escolas, este passou 

a ser mais um espaço destinado a agregar profissionais e estudantes do nível técnico e superior para 

compartilharem experiências e propostas na área da educação em enfermagem.   

Hoje, apresentamos uma síntese das atividades do FORUM DAS ESCOLAS realizado no dia 15 de maio 

de 2015, na Sala Verde do Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá-MT, e apresentamos como uma proposta que 

aceita críticas e sugestões, por parte dos coordenadores, diretores, representantes das escolas de nível técnico e 

superior que se fizeram presentes para discutirem questões acerca da formação de técnico de enfermagem e 

enfermeiro/a nas escolas de Mato Grosso: 

 UNEMAT: Profa. Dra. Carolina Sampaio de Oliveira 

 FAEN/UFMT: Profa. Dra. Maria Aparecida Vieira. 

 PRONATEC/UNIC: Profa. Priscila Patrícia da Silva 

 Curso Técnico Enfermagem Cáceres: Profa. Ms. Flávia Maria de França Mangueira 

 Curso Enfermagem, campus da UFMT em SINOP: Profa. Dra. Sônia Viviana de Jesus 

 ABEN-MT: profa. Dra. Rosa Maria Bottosso 

 Diretora Educação da ABEN-MT: profa. Ms. Mona Lisa Rezende Carrijo 

 PPGENF/ FAEN/UFMT: Enfa. Mestranda Mariana Roberta Cardoso Barbosa  

O tema proposto foi em relação ao compromisso das escolas na formação profissional voltada para a 

sensibilização e preparação do aluno para “cuidar de si e do outro” no contexto do projeto político e pedagógico 

da escola. Para tanto, foi enviado às instituições de ensino, o convite para participar deste evento junto com um 

questionário para reflexão: 

1. O curso possibilita ao aprendiz subsídios para reflexão sobre “o cuidar de si” como parte da 

formação profissional? Que ações são desenvolvidas neste sentido?  

2. Como o curso desenvolve o ensino do processo de enfermagem com as competências para “o cuidar 

do outro” neste contexto? 

Após as apresentações de cada participante, relatos de experiências, discussões e reflexões o grupo fez 

algumas considerações e apresentaram propostas como desafios a serem enfrentados pelas escolas.  

 

I – O “CUIDAR DE SI” como parte da formação do técnico de enfermagem e do enfermeiro. 

                 Considerando que:  

 A maioria dos presentes relatou não ter tido este enfoque durante a sua formação profissional, bem como o 

preparo para a educação, devido os cursos, em geral, não oferecerem a Licenciatura em Enfermagem, além do 

bacharelado. 

 O currículo nem sempre é de conhecimento de todos os docentes e, muitas vezes, encontra dificuldades para a 

do ensino tecnicista, centrado na doença e desenvolvido por meio de metodologias conservadoras.  

 A carência de professor resultando na rotatividade nos contratos somada as deficiências estruturais nas 

escolas dificulta a consolidação de Projeto Político e Pedagógico (PPP) nas escolas.    

 

O grupo apresenta as recomendações para o ensino do cuidar de si às escolas: 

 Realizar estudo quanto à viabilidade de introduzirem no curso, ações/conteúdos voltados para o ensino do – 

“o cuidar de si” – como parte da formação humanística que fortaleça os princípios da ética, bioética, o 

respeito à dignidade e à própria autonomia da pessoa no contexto do trabalho. 

 Discutir com seus pares sobre como eles pensam o ensino do cuidar de si e sobre como eles próprios se 

cuidam enquanto trabalhador da saúde que cuida de outras pessoas. 

 Repensar as metodologias de ensino-aprendizagem no curso. [Segundo uma participante deste fórum, sua 
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escola já está sensibilizada com as novas tendências e com o desafio de preparar, também, o aprendiz para as 

mudanças].  

 Avaliar a possibilidade de estabelecer parceria interna (disciplinas) e/ou externa (com outros cursos como: 

psicologia, sociologia, educação física e nutrição), visando à formação voltada para a reflexão sobre o cuidar 

de si do futuro profissional da enfermagem.  

 Avaliar a possibilidade de criar módulo/disciplina complementar com esta temática, como por exemplo: 

Terapia Comunitária, Práticas integrativas e Complementares e outras.  

 

 II – O “CUIDAR DO OUTRO” no contexto do processo de enfermagem na formação profissional do 

técnico de enfermagem e do enfermeiro. 

                 Considerando que: 

 Há consenso sobre o cuidado como a essência do trabalho da enfermagem e que o processo de enfermagem é 

uma das ferramentas que qualifica este cuidado no campo da prática profissional.  

 Há uma profusão de termos referente a esta ferramenta de trabalho: processo de enfermagem, processo de 

cuidar, sistematização da assistência, metodologia assistencial e outros, dificultando o entendimento e a 

formação de uma força hegemônica na prática do ensino de enfermagem.  

 Apesar deste consenso, o ensino do processo de enfermagem enquanto metodologia assistencial não está 

sendo apresentado (todas as etapas) nas escolas que formam o técnico de enfermagem. O professor da escola 

não faz e, na grande maioria, a instituição de saúde onde ele atua, não tem o processo implantado com a 

documentação da “prescrição ou plano de cuidados de enfermagem” e o uso dos “diagnósticos de 

enfermagem” no prontuário do usuário, dificultando ao aprendiz conhecer estas etapas e seu valor como 

ferramenta de trabalho que qualifica o cuidado.  

 

O grupo apresenta as recomendações para o ensino do cuidar do outro nas dimensões do processo de 

enfermagem às escolas: 

 De Técnico em Enfermagem, introduzam todas as etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), com as taxonomias e sua importância para a qualidade do cuidado no contexto social e político. 

 Criem aquelas que acharem oportuno, um “Guia do aprendiz” com destaque para a Lei do Exercício 

Profissional e as Resoluções COFEN e COREN voltadas para a regulamentação do cuidado do outro pelo 

profissional de enfermagem.  

 De nível técnico e superior, reflitam sobre o processo de enfermagem (ou SAE) como base curricular.  

 Reflitam sobre a formação política na enfermagem, a participação do aprendiz e docente em 

ações/movimentos/entidades de classe que contribuam para o fortalecimento da profissão que tem como 

cuidado a sua essência, no contexto social.  

 Cogitem junto aos aprendizes a criação de centro ou diretório acadêmico.  

 Aquelas que não têm, introduzam e, as que já têm a prática de realizar semana de “Capacitação Pedagógica” 

no curso, apresentem a proposta de discussão sobre ensino do “o cuidar de si e do outro” na formação 

profissional.    

 

Considerando a necessidade de capacitação de enfermeiro para a docência, recomendamos que as escolas de 

nível superior revejam a possibilidade de oferecer, além do “Bacharelado” a modalidade “LICENCIATURA 

EM ENFERMAGEM”.   

Agradecemos pela atenção e desde já, o convidamos a participar da 77ª Semana Brasileira de 

Enfermagem em 2016 quando estaremos retomando o que foi discutido neste fórum e avançarmos em nossas 

reflexões compartilharmos conquistas, desafios e construindo novas propostas para a qualidade da educação em 

enfermagem nos cursos de nível técnico e superior em enfermagem no estado de Mato Grosso, Brasil. 

 

Atenciosamente, 

  

COMISSÃO ORGANIZADORA DO FÓRUM DAS ESCOLAS / 2015 

 

 

 

 

 

 


