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O COREN-SP teve destaque no 17º CBCENF - Congresso Brasileiro 
dos Conselhos de Enfermagem, ao atrair a atenção dos visitantes 
e dos outros Conselhos pela proposta inovadora de transformar o 

estande numa minissala de aula, levando uma amostra do trabalho desenvol-
vido no COREN-SP Educação. O Congresso, realizado de 6 a 9 de agosto, no 
Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, em Belém (PA), reuniu cerca 
de 6 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares  de Enfermagem, além de estudan-
tes de várias partes do Brasil.
Durante o encontro, as enfermeiras Luciana Della Barba e Catarina Teru-
mi Mendonça apresentaram três aulas: Punção Venosa Periférica, Ressusci-

COREN-SP apresenta 
atividades educativas no 
17º CBCENF 
Visitantes puderam conhecer um pouco do 
trabalho desenvolvido pelo COREN-SP Educação

Mauro Antônio Pires Dias da Silva, presidente 
do COREN-SP participa do 17o CBCENF ao 
lado de Osvaldo Albuquerque, presidente 
do COFEN; Maria Helena Mandelbaum, 
enfermeira homenageada; Mário Antônio 
Moraes Vieira, presidente do COREN-PA.
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tação em PCR (Parada 
Cardiorrespiratória) e 
Coleta do Papanicolau, 
que enfocou a atuação da 
Enfermagem na Saúde 
da Mulher. A simulação 
do atendimento básico 
de vida em situações de 
emergência, como infar-
to agudo do miocárdio e 
parada cardiorrespirató-
ria, foi realizada tendo 
como paciente um bone-
co de alta tecnologia, que 
faz parte do laboratório da autarquia, montado na sede do 
COREN-SP Educação, na capital paulista.
“Fiquei encantado com tudo apresentado. Para nós estudan-
tes é essencial informação, acesso ao conhecimento na práti-
ca. Só assim esclarecemos dúvidas, pra que não venhamos a 
cometer erros no futuro”, destacou o estudante de Enferma-
gem Juarez Oliveira Júnior, da Bahia. A iniciativa também 
foi bastante elogiada pela enfermeira Renata Freitas Ferreira, 
responsável pelo programa de educação continuada da Uni-
med Belém. “Todas as instituições deveriam ter um trabalho 
como este. Há uma necessidade muito grande, por parte da 
Enfermagem, de formação prática e não apenas teórica. Os 
cursos são muito frágeis neste aspecto. Mesmo a punção ve-
nosa, um procedimento básico, do dia a dia, incita dúvidas”, 
ressaltou.
Além das duas educadoras do COREN-SP Educação, par-
ticiparam do 17º CBCENF, representando o COREN-SP, 
uma comitiva de 11 conselheiros, incluindo o presidente, 
Mauro Antônio Pires Dias da Silva e a vice-presidente, Fa-
bíola de Campos Braga Mattozinho. Durante o evento, os 
conselheiros tiveram intensa participação na programação 
científica. Em cursos e palestras, foram discutidos impor-
tantes aspectos éticos da profissão, questões referentes à 

legislação, sistematiza-
ção da assistência e o 
cenário da saúde pública 
no país.

Fundadora do derma-
camp recebe o Prêmio 
anna nery
A enfermeira e professo-
ra Maria Helena Santana 
Mandelbaum - fundadora 
do Dermacamp e vice-
-presidente da SOBEN-
DE (Associação Brasi-

leira de Enfermagem em Dermatologia) – recebeu durante 
o 17º CBCENF o Prêmio Anna Nery – um reconhecimen-
to pelo compromisso com a Enfermagem e à dedicação do 
cuidar com humanização. 
 “Pra mim foi uma gratificante surpresa. Esse prêmio é um 
resgate da minha trajetória. É que a gente vai colocando em 
prática os sonhos e ideais, fazendo porque acredita que é o 
caminho certo a seguir e no momento de uma homenagem 
como esta paramos para fazer um balanço. Embora eu tenha 
renunciado a muitos momentos da minha vida pessoal, 
o sentimento que fica é de que valeu a pena”, declarou 
Mandelbaum, emocionada.
O Dermacamp é desenvolvido desde 2001 e reúne, todos 
os anos, para uma injeção de autoestima, crianças e jovens 
portadores de doenças crônicas de pele, como dermatite, 
vitiligo, epidermólise bolhosa e psoríase, entre outras. 
Premiado pelo Congresso Mundial de Dermatologia pela 
responsabilidade social, o projeto já beneficiou centenas 
de crianças. Além de idealizadora do Dermacamp, Maria 
Helena é mestre em Gerontologia e doutora em Educação, 
sendo a RT da área de Enfermagem dermatológica e esté-
tica da Clinica Dermatológica Mandelbaum, em  São José 
dos Campos (SP).

O estudante baiano Juarez Oliveira Júnior aprende detalhes da punção 
venosa no estande do COREN-SP
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