
Saiba quais os principais eventos de enfermagem e se atualize

Com o aumento do número de pessoas nas universidades, o mercado de trabalho ficou extremamente
disputado. Hoje, já não basta se formar na graduação — é fundamental ter sede de conhecimento e
buscar aprendizado, sobretudo se você deseja atuar na área da saúde.

Mas não se preocupe. Diversas organizações promovem, anualmente, eventos de enfermagem para
alavancar a carreira dos profissionais.

Especializações, congressos, seminários e workshops são alguns deles. A boa notícia é que esses
encontros são realizados no Brasil inteiro e, certamente, você poderá encontrar um bem perto de onde
mora.

Pensando nisso, e para ajudá-lo a alcançar de vez o sucesso, listamos neste post os eventos
obrigatórios e que não podem ficar de fora da sua agenda em 2019. Confira!

Os principais eventos de enfermagem no Brasil

A área da saúde é uma das mais vastas do mercado. Todos os anos, diversas instituições promovem
encontros e palestras para que os profissionais possam se especializar e dar aquela turbinada no
currículo. E como queremos que você não fique de fora dessa, selecionamos os eventos de
enfermagem mais procurados pelos estudantes. Confira a seguir!

Feira Hospitalar

A Feira Hospitalar é considerada o maior evento da área de saúde das Américas. Em suas edições,
recebe, aproximadamente, 90 mil interessados todos os anos. Nos encontros, é possível conhecer de
perto as principais tendências do setor, como as novidades em produtos para hospitais, farmácias,
clínicas e laboratórios.

Em 2019, a Feira Hospitalar acontecerá nos dias 21 e 24 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.
Além disso, os participantes poderão participar de palestras, discussões e workshops para atualizar os
seus conhecimentos.

Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação
Anestésica e Centro de Material e Esterilização

Em sua 13ª edição, o evento é destinado aos estudantes e profissionais de enfermagem que atuam ou
desejam atuar no Bloco Operatório. No Congresso, os participantes terão a chance de conhecer
renomados especialistas nacionais e internacionais que compõem a programação científica.

As edições ocorrem a cada dois anos, nos anos ímpares. Em 2015, por exemplo, o acontecimento
conseguiu reunir mais de 2.400 interessados e 70 empresas expositoras. Podem participar enfermeiros,
profissionais da vigilância sanitária, farmacêuticos, engenheiros, professores, pesquisadores e
estudantes de enfermagem.

Congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança
do Paciente

O Congresso está em sua 1º edição e acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de junho de 2019, no Rio de Janeiro.

O foco é representar os profissionais de saúde e promover debates sobre a qualidade no cuidado dos
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pacientes. Inclusive, os organizadores realizarão atividades para conversar com os pacientes e seus
familiares, a fim de melhorar as suas experiências nos atendimentos e tratamentos médicos.

As vantagens de participar de congressos, seminários e
palestras

Ainda em dúvida sobre as vantagens que os eventos de enfermagem podem proporcionar ao seu
desenvolvimento profissional? Sem problemas! A seguir, mostraremos algumas boas razões para
apostar nessa ideia.

Networking

Congressos, palestras, seminários e workshops são locais repletos de profissionais e especialistas na
área da saúde. Nesses espaços, não é difícil encontrar pessoas influentes e que se identifiquem com o
seu perfil. Ao fazer esses contatos , você terá boas chances de participar de pesquisas, aumentar os
seus conhecimentos e, quem sabe, receber a proposta para uma vaga de estágio ou emprego na área
da saúde.

Mais conhecimento

A área da saúde passa, constantemente, por atualizações e novas descobertas. E para ser um bom
profissional e se destacar no mercado, nada melhor do que manter os seus conhecimentos em dia,
principalmente após o término da graduação. Por essa razão, os eventos de enfermagem são
essenciais e ajudarão você a se destacar em meio à concorrência.

Novos horizontes

Ao participar de palestras, seminários e congressos, você terá contato com profissionais de diferentes
opiniões. Esse detalhe é muito bom, já que colabora para ampliar os seus horizontes e fazer com que
você enxergue algumas situações de um modo transformador.

Viu só? O que não faltam são opções para você participar dos eventos de enfermagem e alcançar
aquele emprego dos sonhos. Para continuar por dentro de outros conteúdos como este, curta já a nossa 
página no Facebook!
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