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A colaboração da ABEn como entidade científica-cultural

O intercâmbio de informações, a divulgação de resultados de pesquisas, as discussões sobre
temas polêmicos, o congraçamento entre pares, entre outros aspectos profissionais, são oportu-
nizadas nos eventos das diferentes categoriais profissionais, mediados  ou organizados pelas
sociedades científicas.

A Associação Brasileira de Enfermagem vem há 80 anos cumprindo com brilhantismo esse
papel como entidade científico-cultural representativa de enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem., realizando no país os eventos de maior repercussão e prestígio da área. Temáticas
palpitantes, polêmicas e atuais são objeto de reflexão em eventos gerais (Congressos Brasileiros)
ou específicos como os de diagnóstico de enfermagem (SINADEn),  de pesquisa (SENPE), trabalho
(SITEn), ou diretrizes curriculares (SENADEn), que anual ou bianualmente  são oferecidos à
categoria. Neste ano de 2006 a agenda de eventos é intensa, coincidindo também com as
comemorações dos 80 anos de nossa Associação!

A primeira atividade compartilhada de 2006 é a 67ª Semana Brasileira de Enfermagem, com
o tema: “ABEn: uma trajetória de 80 anos e os desafios contemporâneos”, realizada em todas as
seções e regionais espalhadas pelo país. Em seguida acontece o 8º Simpósio Nacional de
Diagnóstico em Enfermagem, que será realizado pela ABEn-Paraíba, em João Pessoa, no período
de 23 a 26 de maio com o tema : “Trilhando caminhos para a construção de uma Terminologia Bra-
sileira de Enfermagem”. Neste evento são esperados cerca de quatrocentos profissionais envolvidos
com o assunto.

No período que coincide com o aniversário de 80 anos, a agenda será em Brasília de 9 a 12 de
agosto, com o  10º Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem, realizado
pela ABEn-DF com o tema “80 anos da ABEn: conquistas, avanços, desafios e perspectivas na
Educação em Enfermagem”.

O 58ºCongresso Brasileiro de Enfermagem, este ano  será realizado em Salvador, pela ABEn-
BA, de 5 a 9 de novembro, abordará o tema “Cuidado de Enfermagem: autonomia e regulação do
trabalho em saúde” .

Além deles eventos oficiais da ABEn, muitos outros, são apoiados ou realizados em parceria
com outras sociedades científicas ou instituições de saúde e educação governamentais ou privadas,
são efetivados ano a ano.

É o cumprimento do compromisso da ABEn.
E você, tem participado destes encontros dando a sua contribuição e ajudando a construir

pautas de reflexão e reinvindicação?
Venha participar conosco nestes e em outros eventos e ajude-nos a dar continuidade à nossa

história de lutas em prol da Enfermagem Brasileira!
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Editor Científico.


