
1º Congresso Paulista do 
COREN-SP supera expectativas
Os números dão a dimensão da importância do encontro, realizado de 23 a 
26 de abril no Palácio das Convenções do Anhembi, na Capital. Foram 2.850 
inscritos, 328 trabalhos aprovados, 18 sociedades e associações envolvidas 
na organização, 21 estandes, 17 workshops, incluindo um simulado de 
atendimento a politraumatizados
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O 1º Congresso Paulista do COREN-SP - organizado 
no final de abril – foi um grande encontro da Enfer-
magem e um sucesso por ter cumprido o objetivo 

de valorizar os profissionais da categoria, proporcionando aos 
participantes oportunidades de atualização, troca de experiên-
cias e reflexão sobre os desafios da profissão. 
Durante discurso, o presidente do COREN-SP, Mauro Antô-
nio Pires Dias das Silva, falou da preocupação da autarquia 
com a formação profissional. “Embora o objetivo do Conselho 
Regional seja a fiscalização, não podemos esquecer a questão 
da educação. A partir do momento que o profissional se forma, 
os cuidados de enfermagem vão sendo aperfeiçoados e a qua-
lidade do cuidado vai sendo aprimorada. Esta é, sobretudo, a 
proposta do Congresso, atualizar e tornar mais claras algumas 
questões da Enfermagem contemporânea”, enfatizou.

A iniciativa do COREN-SP também foi ressaltada pela asses-
sora técnica da Secretaria de Estado da Saúde, Floracy Ribeiro. 
“É a oportunidade para discutirmos o presente e planejarmos o 
futuro. O cuidado de enfermagem é o componente fundamen-
tal do SUS. É um ato de amor, zelo, empatia e cuidado que 
perde o significado se não for colado ao ato humanizado de 
cuidado com o outro”, alertou.
A tesoureira Danielle Ginsicke, membro da comissão orga-
nizadora do Congresso, agradeceu a participação dos profis-
sionais. “O Congresso foi idealizado para vocês, profissionais 
que lutam diariamente em seus plantões, que dão o melhor de 
si para o próximo. Para vocês que lidam diariamente com a 
dor, o sofrimento e a morte e ao mesmo tempo com a esperan-
ça, a alegria e a vida”, destacou. 
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Os preceitos éticos na prática da enfermagem e a padronização 
da assistência permearam as discussões nos quatro dias do Con-
gresso. A mesa redonda “Aplicabilidade da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem nos diferentes contextos” abordou 
os modelos desenvolvidos em hospitais públicos, como o Hos-
pital de Base de São José do Rio Preto e o Dante Pazzanese, 
na Capital e hospitais privados, como o Sírio Libanês, além de 
experiências na Saúde Coletiva (Unifesp) e em home care (Dal 
Ben).
A pesquisadora da Unifesp, Eliana Zapparoli, apresentou os di-
versos sistemas de classificação de diagnóstico (NANDA, NIC, 
NOC, CIPE) e detalhou à plateia os motivos da padronização da 
linguagem. “O estabelecimento de uma linguagem comum faci-
lita a comunicação entre os enfermeiros e os demais profissio-
nais de saúde, além de permitir o desenvolvimento de sistemas 
eletrônicos de informação de enfermagem e a comparação de 
dados”, explicou. A unificação dos dados do paciente e o apri-
moramento do prontuário foram pontuados pela enfermeira Au-
dry Elisabeth dos Santos, do Hospital Sírio Libanês. “É preciso 
ter um prontuário único, com qualidade do registro, e não uma 
pasta dividida por especialidade”, defendeu.
No terceiro dia, o professor de ética e presidente do COREN-SP, 
Mauro Antônio Pires Dias da Silva, falou de “Aspectos Éticos 
no Cuidar da Enfermagem”, em plenária mediada pela vice-
-presidente do Conselho, Fabíola de Campos Braga Mattozinho. 
Dias da Silva traçou uma retrospectiva histórica da construção 

da ética, citando filósofos da antiguidade como Sócrates, Platão, 
Aristóteles e Epicuro, que defende a Ética do Prazer, ou seja, 
do trabalho de maneira prazeirosa. “Quem faz algo sem prazer 
fica doente e se violenta sistematicamente. A paixão é uma valor 
necessário que precisa ser cultivado”, destacou o presidente do 
COREN-SP.
A vice-presidente falou sobre o aspecto dinâmico da ética e da 
sua aplicação no dia a dia. “A ética não pressupõe somente os 
procedimentos técnicos, mas também as questões de relação. 
Temos que seguir os princípios da dignidade com o ser humano, 

A Primeira-tesoureira do COREN-SP, Danielle Ginsicke, da comissão 
organizadora do Congresso 
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O Cuidar Ético, Responsável e        Competente da Enfermagem

Presidente e vice do COREN-SP abordaram “Aspectos Éticos no Cuidar 
em Enfermagem”

A “Aplicabilidade da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
nos diferentes contextos” foi destaque do segundo dia
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refletindo sobre o nosso papel nessa relação”, enfatizou, lem-
brando da postura dos profissionais em relação às redes sociais.
A qualidade do ensino da enfermagem reuniu, à tarde, repre-
sentantes do COREN-SP, ABEn-SP, hospitais públicos e pri-
vados e instituições de ensino. Mediadora da mesa, a presidente 
da ABEn-SP, Ariadne da Silva Fonseca, destacou a importância 
da discussão. “Não devemos compactuar com a baixa qualidade 
do ensino superior da Enfermagem. A responsabilidade é nossa 
quando há cursos ruins, porque o próprio enfermeiro os reconhe-
ce.” A mesa contou com a participação dos professores Gelson 

Luiz Albuquerque (UFSC), Vilanice Alves de Araújo Puschel 
(USP) e Suzete Fustinoni (Unifesp); da técnica da Gerência de 
Desenvolvimento do Senac (SP), Ana Maria Galvão de Carva-
lho Pianucci e das enfermeiras Isabel Miranda Bonfim, da Co-
missão de Educação do Hospital A.C. Camargo e Glaucia Plaça 
Silva, gerente de Enfermagem da Santa Casa de Santos, além do 
presidente do COREN-SP.
A “Gestão de Risco e Segurança do Paciente” foi o tema esco-
lhido para o encerramento do Congresso. A presidente da So-
ciedade Chilena de Simulação Clínica e Segurança do Paciente, 
Eliana Escudero Zuñiga, discutiu pontos chaves como planeja-
mento, formação de lideranças, preparo dos profissionais, pa-
dronização das ações e comunicação efetiva. “Não adianta exis-
tirem protocolos se estes não forem compartilhados por todos. A 
cultura de segurança precisa ser internalizada e promovida por 
todos os membros da instituição”, ressaltou.
Na plenária sobre o assunto, realizada na sequência, a enfermei-
ra Flavia de Oliveira Motta, do Hospital Universitário da USP, 
destacou a importância da análise das ocorrências. “É preciso 
conhecer onde se está errando. A maioria dos eventos pode ser 
prevenida com o aprimoramento dos protocolos e disseminação 
da cultura de segurança”. Já a assessora técnica da coordenação 
da Atenção Básica do município de São Paulo, enfermeira Ma-
risa Beraldo, falou do desafio de desenvolver mecanismos de 
segurança para pacientes em atendimento primário. “O tamanho 
exato da ameaça é desconhecido. Pode ser que o problema seja 

O Cuidar Ético, Responsável e        Competente da Enfermagem

A chilena Eliana Escudero Zuñiga foi o destaque do último dia
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A plenária “Da Formação à Prática no Contexto da Enfermagem” dis-
cutiu a qualidade do ensino

 “Gestão de Risco e Segurança do Paciente” foi o tema que encerrou 
o Congresso
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“Como conviver bem 
com pessoas que você 
não suporta”
A palestra motivacional da publi-
citária e coach Bruna Gasgon, na 
abertura do Congresso, abordou 
o relacionamento interpessoal no 
ambiente de trabalho. Encenando 
situações reais, de forma bem 
humorada, Bruna apresentou dicas 
preciosas para lidar com atitudes 
de colegas e também para mudar 
posturas pessoais. Aspectos como 
estresse, autoestima, autoimagem, 
estigma e confiança permearam 
toda a apresentação. “É preciso 
mudar a ótica para se relacionar 
com pessoas que achamos difíceis. 
É como usar o telefone: tem que 
discar o número certo para se 
relacionar com algumas pessoas”, 
exemplificou. Gasgon também 
pediu a plateia uma autoanálise. 
“A pessoa, às vezes, é insuportável 
porque a gente é insuportável para 
ela. É preciso se tocar disso e lem-
brar que não mudamos ninguém: 
nós neutralizamos com algumas 
atitudes”, ensinou. 

Bruna Gasgon encantou a plateia

Avaliação positiva
Pesquisa qualitativa realizada durante o Congresso demonstra a satisfação dos parti-
cipantes. Dos 1.529 congressistas ouvidos, 89% declararam que expectativas foram 
atendidas. O conteúdo programático foi aprovado por 98% do público e 81% ava-
liou como ótima a infraestrutura do local. “De forma geral a avaliação foi muito boa. 
Para a categoria de enfermagem representou um marco importante, afinal foi o pri-
meiro congresso, de cunho científico, realizado pelo COREN-SP, contribuindo para 
elevar o nível de reflexão e conhecimento dos profissionais de enfermagem”, ana-
lisou Sirlene Aparecida Negri Glasenapp, da comissão organizadora do Congresso.
A oportunidade de aprimoramento também foi destacada pela presidente da ABEn-
-SP e coordenadora da Comissão Científica do Congresso, Ariadne da Silva Fon-
seca. “Os trabalhos científicos apresentados no Congresso trouxeram algumas ino-
vações desenvolvidas pelos profissionais; diferentes formas de cuidar do paciente, 
protocolos, maneiras de assistir com qualidade e que podem ser replicadas em qual-
quer realidade”, pontuou, lembrando que o estabelecimento de preço simbólico, por 
parte do COREN-SP, colaborou para a adesão dos profissionais.

considerável. Precisamos desenvolver 
instrumentos e abordagens para avaliar, 
com maior precisão, a carga das doen-
ças”, analisou.
Para a enfermeira Daniella Cristina Cha-
nes, do Hospital Albert Einstein – primei-
ra instituição fora dos EUA a ser credita-
da pela JCI – para aprimorar as práticas 
de segurança é preciso estabelecer Planos 

de Ação e Times Assistenciais Locais, 
além de dar voz a quem está na beira do 
leito. “Nosso grande desafio é promover 
uma assistência segura, de qualidade, 
com satisfação do paciente, a um menor 
custo possível”, observou. O painel con-
tou ainda com a participação da professo-
ra Carmen Silvia Gabriel (USP/RP), além 
da palestrante chilena.

As enfermeiras Ariadne da Silva Fonseca e Sirlene Negri Glasenapp foram homenageadas 
pela participação na organização do Congresso
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Relação Paciente X Profissional - Convidada especial e destaque do se-
gundo dia do Congresso, a atriz Márcia Cabrita, que se curou, recentemente, de um 
câncer no ovário, destacou a importância do atendimento humanizado. “Durante 
o tratamento o nosso mundinho é o remédio, o hospital, os exames. Pra mim foi 
muito importante o sorriso de uma enfermeira logo após eu sair da minha primeira 
cirurgia. Também me recordo do maqueiro que disse que eu estava bonita de lenço 
e eu lá, me sentindo toda estropiada”, relembrou.
Márcia falou também da legitimidade do sofrimento e da sua dificuldade de enca-
rar a doença com positividade. “Não sou contra o pensamento positivo, mas sim 
da cura por merecimento. Câncer não é um carma, um castigo, é somente uma 
doença”, analisou. A atriz disse que teve dificuldades em lidar com a doença, em se 
sentir feliz diante da tragédia, em especial por causa do pavor de deixar a filha órfã. 
“Cheguei a desejar não ter sido mãe. Vivia com medo pelo futuro dela.”

Simulado de Atendimento a múltiplas 
vítimas é destaque do Congresso
Um grande simulado de resgate e atendimento a múltiplas víti-
mas de acidente automobilístico foi a sensação do terceiro dia 
do Congresso, atraindo a atenção de centenas de participantes. 
Organizado pelo COBEEM – Colégio Brasileiro de Enferma-
gem em Emergência, o simulado mobilizou 120 profissionais, 
entre equipes de resgate e atendimento a emergências do SAMU 
da capital e do interior do estado e do Corpo de Bombeiros, entre 
outros. Muitos fizeram o papel de ‘vítimas’ durante o exercício, 
realizado no estacionamento do Anhembi.
O soar das sirenes das motolâncias e ambulâncias deu início ao 
simulado. Um carro real foi utilizado e teve a carroceria cortada 
por integrantes do Corpo de Bombeiros para liberar algumas das 
vítimas, presas nas ferragens. Os ‘acidentados’ foram caracte-
rizados com maquiagem ilustrando diversos tipos de traumas 
e escoriações, na face e nos membros inferiores e superiores. 
Depois de receberem os primeiros-socorros no local, em uma 
sala de Pronto-Socorro montada a céu aberto, as vítimas foram 
conduzidas às ambulâncias cedidas pelo SAMU. 
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Cerca de 120 profissionais parti-
ciparam do simulado de resgate a 

múltiplas vítimas 

Márcia Cabrita, atriz
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ABEn – SP  - Associação Brasileira dos Enfermeiros 
do Estado de São Paulo
Organização e Comissão Científica do Congresso

AAFESP - Associação de Anemia Falciforme do 
Estado de São Paulo
Atenção à saúde da pessoa com anemia falciforme na Atenção 
Básica

ABEnA - Associação Brasileira dos Enfermeiros 
Acupunturistas
A Acupuntura na Medicina da Atualidade e seu potencial de atu-
ação como Enfermeiro Autônomo

ABENFO - Associação Brasileira de Obstetrizes e 
Enfermeiros Obstetras
As possibilidades e limitações de obstetrizes e enfermeiros obs-
tetras na assistência ao parto, especialmente em Centro de Parto 
Normal (CPN)

ABENTI - Associação Brasileira de Enfermagem 
em Terapia Intensiva
Monitorização Hemodinâmica

ABRAETD - Associação Brasileira de Especialistas 
e Trabalhadores Disbáricos
Oxigênoterapia Hiperbárica, Tratamentos de Feridas e Preven-
ção de Doenças do Mergulho - Nova Fronteira de Oportunidades 
para Profissionais de Enfermagem

ABTO - Associação Brasileira de Transplante de 
Órgãos
Processo de Doação e Transplantes

ANENT - Associação Nacional de Enfermagem 
do Trabalho
Atendimento Pré-hospitalar na Saúde Ocupacional

APECIH - Associação Paulista de Epidemiologia e 
Controle de Infecção Relacionada à Assistência 
à Saúde
Isolamentos e Precauções: discutindo e simplificando a prática

ASSOBESCOF - Associação Brasileira de 
Enfermagem em Saúde Coletiva e Família
Consulta de Enfermagem da Atenção Básica, com Foco Promo-
ção de Saúde e Prevenção de Doenças

COBEEM - Colégio Brasileiro de Enfermagem em 
Emergência
Simulado de Atendimento a Múltiplas Vítimas - APH, Regula-
ção e Atendimento Hospitalar

SOBECC - Associação Brasileira de Enfermeiros 
de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e 
Centro de Material e Esterilização
O avanço tecnológico no atendimento transoperatório visando a 
segurança do paciente: prevenção de infecção de sitio cirúrgico

SOBENDE - Associação Brasileira de Enfermagem 
em Dermatologia
Cuidados com a Pele e Prevenção de Úlceras por Pressão em 
Idosos

SOBENFeE - Sociedade Brasileira de Enfermagem 
em Feridas e Estética
Normatização do Atendimento Inicial ao Grande Queimado:  
papel da enfermagem na utilização das novas tecnologias

SOBEST - Associação Brasileira de Estomaterapia: 
estomias, feridas e incontinências
Procedimentos em Estomaterapia: feridas, estomias e inconti-
nência

SOBOPE - Sociedade Brasileira de Oncologia 
Pediátrica
Câncer nas Crianças e adolescentes: a Enfermagem contribuin-
do para o diagnóstico precoce e mudança da curva de sobrevida 
no Brasil

SOBRAGEN - Sociedade Brasileira de 
Gerenciamento de Enfermagem
As Seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente

SOCESP - Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo - Departamento de Enfermagem
Atuação Clínica do Enfermeiro na Prática Cardiológica

Sociedades participantes 
do Congresso
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