“Participação do 1º. Congresso Paulista de Enfermagem”

Entre os dias 23 e 26 de Abril, aconteceu o 1º Congresso Paulista do Conselho Regional de
Enfermagem, realizado pelo COREN-SP. O Palácio das Convenções do Anhembi em São Paulo
foi palco de discussões sobre a excelência do cuidar ético e competente. O objetivo do Congresso
foi promover um amplo debate sobre as políticas de qualificação profissional em Enfermagem,
seus desafios, perspectivas de uma assistência responsável e competente.
No dia 25 de abril de 2014 as docentes Roseli Lima, Danila Soares Tambalo e Adriana Suig
estiveram presente neste renomado evento, afim de atualizarem-se, participaram da Grande
Plenária cujo tema foi “Da formação à prática no contexto da Enfermagem”. O evento ainda
possibilitou a apresentação de trabalhos científicos, além de atualizações através de workshop
sobre temas voltados à assistência de enfermagem, tendo com simulado sobre Consulta de
Enfermagem da Atenção Básica, com foco na promoção de saúde e prevenção de doenças.
Houve também resgate de elementos históricos da profissão por meio da exposição de réplicas de
vestimentas usadas pela enfermagem em seu princípio de atuação. Como atividade
complementar às discussões, houve um simulado de atendimento de catástrofe com a
participação das equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros, do Grupo de Resgate e Atendimento
às Urgência. Ao final do evento, foi promovido um jantar com “Comida de Boteco” e encontramos
Enfermeiros formados pela FACCAMP, Gerentes e Coordenadores de enfermagem. Esses
encontros nos proporcionam estabelecer parcerias e conquistar campos de estágio, sendo
imprescindível os estímulos à participação desses eventos para estreitamento de relações.

Figura 1 e figura 2 – Réplicas de vestimenta de enfermeiras do período de início do trabalho de
enfermagem.
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Figura 3 - Impressionante trabalho de resgate e atendimento básico por meio de simulação
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