
Congresso Paulista

Vem aí o 1º Congresso 
Paulista do COREN-SP 

O Palácio das Convenções do Anhembi será o palco do 1º Congresso Paulista do COREN-SP

Com o objetivo de incentivar o profissional de En-
fermagem a expandir seus conhecimentos técnicos, 
intensificar a troca de experiências e promover o 

debate sobre a carreira, será promovido, de 23 a 26 de abril, 
no Palácio das Convenções do Anhembi, o 1º Congresso 
Paulista do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. 
A iniciativa do COREN-SP pretende reunir cerca de 2.500 
profissionais e é mais uma demonstração de compromisso da 
gestão 2012/2014 com a Enfermagem Paulista.
Com o tema “O cuidar ético, responsável e competente da 
Enfermagem”, o Congresso tem parceria com várias socieda-
des de Enfermagem.  “Queremos proporcionar aos profissio-
nais que estão na base, na assistência, a possibilidade de apri-
moramento dos seus conhecimentos científicos, para que as 
informações recebidas sejam multiplicadas no ambiente de 

trabalho”, destaca a Primeira-Tesoureira Danielle Ginsicke, 
uma das organizadoras do Congresso. Para garantir o acesso 
do maior número de profissionais, as inscrições terão valor 
simbólico. Veja no quadro da página 45 os valores para en-
fermeiros, obstetrizes, auxiliares e técnicos de enfermagem.
O Congresso será composto por conferências, no período 
da manhã, tendo como enfoque assuntos em evidência, e 
workshops, na parte da tarde, organizados pelas sociedades 
de Enfermagem. Cada inscrito terá direito a participar de um 
workshop de escolha, sem custo adicional.  Paralelamente ao 
evento, haverá uma feira coordenada pelas sociedades para 
apresentação das novidades do segmento. Todas as subse-
ções terão ônibus à disposição para o transporte gratuito dos 
participantes. As inscrições deverão ser feitas no site con-
gresso.coren-sp.gov.br
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Programação diversificada
Palestras e conferências com renomados nomes da enferma-
gem e profissionais que atuam na área da saúde serão promo-
vidas, nos quatro dias do encontro, propondo uma reflexão so-
bre a excelência do trabalho desenvolvido. Entre os temas que 
serão apresentados estão: Como Conviver Bem com Pessoas 
que Você Não Suporta; Quebrando o silêncio: Colocando a 
enfermagem sob os holofotes; Aspectos Éticos no Cuidar em 
Enfermagem; Da Formação à Prática no Contexto da Enfer-
magem em Instituição de Ensino Superior; Gestão de Risco e 
Segurança do Paciente e As Instituições Frente à Gestão de 
Risco e à Segurança do Paciente.
Um dos destaques do Congresso é a palestra da premiada jor-
nalista norte-americana Suzanne Gordon, que abordará os pro-
blemas de comunicação mais comuns no ambiente de trabalho 
da Enfermagem. Autora de 12 livros e colunista dos principais 
jornais americanos (New York Times, Los Angeles Times, 
Washington Post), Gordon é uma das maiores defensoras da 
causa da Enfermagem, sendo conhecida no Brasil pelo vídeo 
intitulado Eu sou apenas um enfermeiro. 

Inscrição de Trabalhos
Além das discussões em mesas-redondas e dos workshops, 
os profissionais terão oportunidade de trocar experiências por 
meio da apresentação de trabalhos científicos e relatos de ex-
periências.  Conheça as normas para submissão dos trabalhos 
no 1º Congresso Paulista do Conselho Regional de Enferma-
gem de São Paulo - COREN-SP, que devem ser enviados até 7 
de março, acessando a página congresso.coren-sp.gov.br
Lembrando que para inscrever o trabalho, o(s) autor(es) 

deverá(ão) estar quites com a anuidade do COREN-SP. 
Orientações Gerais - Preencher título do trabalho, autor e 
coautores (mínimo de um e máximo de cinco autores), asso-
ciando para cada coautor a sua filiação institucional. O nome 
do relator deverá estar grifado.  Cada autor poderá enviar, no 
máximo, quatro trabalhos. O resumo deverá conter objeti-
vo, metodologia, resultados e conclusão. Não há necessidade 
de inserir referências no resumo. Poderão ser encaminhados 
estudos de relato de experiência, relato de caso e pesquisa 
original. Deverá estar descrito em até 3.000 caracteres (com 
espaços). Os resumos poderão estar em português, inglês ou 
espanhol. 
Apresentação - A Comissão de Temas Livres indicará os 
trabalhos aceitos para apresentação no formato de pôster. Os 
painéis para apresentação dos trabalhos devem ter o seguinte 
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formato: A área disponível para o painel será de 1,20 m de 
altura x 0,87 m de largura, contendo: título, autores, unidade, 
agência financiadora (se for o caso) e palavras-chave. Rela-
cionar, nessa ordem, na parte superior do painel.
Não serão aceitas pesquisas na íntegra. A avaliação será 
realizada pela Comissão Científica, por um processo con-
fidencial, sem o acesso aos nomes dos autores, coautores e 
da instituição a que pertencem. Para a seleção dos resumos, 
serão considerados a relevância e o impacto da pesquisa, 
os objetivos exequíveis, o método empregado, a clareza e 
a objetividade do resumo enviado, bem como a originali-
dade. 
Algumas recomendações para maior clareza e visualização do 
seu pôster:
• Autores e agência financiadora: letras minúsculas com as ini-

ciais em maiúsculo; 
• Palavras-chave e subtítulos: letras minúsculas com as iniciais 

em maiúscula;
• Texto: formatação do texto deverá ser em Fonte Arial 12, 

espaço simples.
• Objetivos: expostos com clareza; 
• Método: expor resumidamente o método ou a forma de abor-

dagem da pesquisa;
• Resultados e discussão/ Relato de experiência/ Relato de 

caso: Se for pesquisa original, indicar os resultados de maior 
destaque. 

• Relato de experiência: descrever sucintamente a experiência. 
Relato de caso – descrever sucintamente o caso.

• Conclusões/Considerações finais: Conclusão - relacionar os 
principais resultados obtidos com os objetivos propostos. 
Considerações finais – descrever sucintamente o que propor-
cionou o estudo.

Avaliação - Os trabalhos serão selecionados pela Comissão 
Científica - formada pela Enfermeira Ariadne da Silva Fon-
seca, presidente da regional São Paulo da ABEn (Associação 
Brasileira de Enfermagem) e pelo conselheiro Ramon Mora-
es Penha, gestor do COREN-SP Educação -  e poderão ser 
apresentados no evento, desde que o autor (principal) que o 
submeteu esteja inscrito no 1º Congresso Paulista do Conselho 
Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN-SP. “É im-
portante que os profissionais inscrevam os trabalhos para mos-
trar e compartilhar as experiências desenvolvidas no dia a dia, 
para que os bons modelos possam ser repetidos ou adaptados”, 
destacou a presidente da ABEn. 
Divulgação - Serão selecionados os trabalhos melhor avalia-
dos, respeitando-se o limite de espaço disponível. Os títulos 
dos temas escolhidos serão divulgados, a partir de 25 de mar-
ço, no site www.coren-sp.org.br.

Membros da Comissão Científica (da esquerda para direita): Cilene Costardi, pro-
fessora titular da Escola de Enfermagem da USP; Iveth Yamaguchi Whitaker, da Es-
cola Paulista de Enfermagem/ Unifesp; Alexandre Juan Lucas, fiscal do COREN-SP 
e Ariadne da Silva Fonseca, Presidente da ABEn

A Conselheira Rosângela de Mello e a Primeira-Tesoureira Danielle Ginsicke com-
põem a Comissão Organizadora do Congresso
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• Processo de Doação e Transplantes - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO)

• Atendimento Pré-hospitalar na Saúde Ocupacional - Associação Nacional de Enfermeiros do Trabalho (ANENT)

• Cuidados com a pele e prevenção de úlceras por pressão em idosos - Associação Brasileira de Enfermagem em 

Dermatologia (SOBENDE)

• As possibilidades e limitações de obstetrizes e enfermeiros obstetras a assistência ao parto, especialmente 

em Centro de Parto Normal (CPN) - Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO)

• Monitorização Hemodinâmica - Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva (ABENTI)

• Atenção à saúde da pessoa com Anemia Falciforme na Atenção Básica - Associação de Anemia Falciforme do 

Estado de São Paulo (AAFESP)

• Isolamento e Precauções: discutindo e simplificando a prática - Associação Paulista de Epidemiologia e Con-

trole de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (APECIH)

• O avanço tecnológico no Atendimento Transoperatório visando a segurança do paciente: prevenção de in-

fecção de sitio cirúrgico - Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e 

Centro de Material e Esterilização (SOBECC)

• Procedimentos em Estomoterapia: feridas, estomias e incontinência - Associação Brasileira de Estomaterapia: 

estomias, feridas e incontinência (SOBEST)

• Normatização do atendimento inicial ao Grande Queimado: o papel da enfermagem a utilização de novas 

tecnologias - Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estética (SOBENFeE)

• A importância da Enfermagem nos Ambientes Disbáricos - Associação Brasileira de Especialistas e Trabalhado-

res Disbáricos (ABRAETD)

• A Acupuntura na medicina da atualidade e seu potencial de atuação como Enfermeiro Autônomo - Associação 

Brasileira dos Enfermeiros Acupunturistas (ABEnA)

• Consulta de Enfermagem na Atenção Básica, com foco na promoção de saúde e prevenção de doenças - Asso-

ciação Brasileira de Enfermagem em Saúde Coletiva e Família (ASSOBESCOF)

 • Câncer em Crianças e Adolescentes: A Enfermagem contribuindo para o diagnóstico precoce - Sociedade Bra-

sileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE)

Workshops

Inscrições

Enfermeiro e Obstetriz: 
R$ 50,00
Técnico de Enfermagem: 
R$ 35,00
Auxiliar de Enfermagem: 
R$ 25,00

Ana Maria G. de Carvalho Pianucci
Audry Elizabeth dos Santos
Bruna Gasgon 
Carmem Silvia Gabriel
Edna Donizeti Rossi Castro
Eliana Campos Leite Zapparoli
Eliana Escudero Zuñiga (Chile)

Gelson Albuquerque
Gláucia Plaça Silva 
Isabel Miranda Bonfin   
Luiza Watanabe Dal Ben
Mauro Antônio Pires Dias da Silva 
Suzanne Gordon (USA)

Palestrantes confirmados
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