
6 de Julho Sala 207 09:00 - 10:30 ESTUDANTES DE ENFERMAGEM/ENSINO SUPERIOR

 
A emocionalidade vivida pelos estudantes de enfermagem: função da mentoria na promoção da

competência emocional

 Estilos de vida dos estudantes no Ensino Superior

 Estigma e conhecimento face à doença mental no ensino superior

 Supervisão e Mentorado no Ensino Superior: Dinâmicas de Sucesso (Projeto SuperES)

 Vivências dos Estudantes no Ensino Superior

 Um Projeto Pedagógico, Dialógico e Crítico: Laboratório Relacional de Enfermagem

 Processo de Supervisão Pedagógica: Preferências dos Estudantes

 
Felicidade, solidão, tristeza, medo, raiva e outros conceitos na doença mental: desconstruir a

psicopatologia re�etindo com os estudantes, ideias para estratégias inovadoras de apropriação de

conceitos

6 de Julho Sala 211 09:00 - 10:30 FAMÍLIA/SONO

 
Avaliação e Intervenção familiar: Re�exos do Processo Formativo sobre o MDAIF nas Práticas dos

Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários

 Adolescentes e Sexualidade: contributos do Enfermeiro de Família

 Desa�os do Enfermeiro de Família: a adesão ao regime de tratamento da HTA

 
Impacte organizacional da implementação do MDAIF: perceção dos enfermeiros de família sobre o

ambiente interno

 
Impacte do Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar nos Ganhos em saúde para as

famílias

 Perceção do cidadão acerca do enfermeiro de família, que evidência cientí�ca?

 Validação Psicométrica do Questionário de Funcionamento Expressivo da Família (QFEF)

 Fatores associados às alterações dos padrões de sono

6 de Julho Sala 217 09:00 - 10:30 AUTOCUIDADO

 
Avaliação e validação da temática do autocuidado alimentar-se na ferramenta tecnológica

interativa ‘Cuidar de Pessoas Dependentes’ (INTENT-CARE)

 Atividades de Vida Diária e estilos de autocuidado em idosos institucionalizados

 Famílias de idosos com mobilidade reduzida: implicações na dependência

 Adesão e Gestão da Terapêutica Medicamentos em Idosos: identi�car para intervir

 Os cuidados continuados integrados: recurso para a pessoa dependente melhorar o autocuidado

 
Anticoncepcionais hormonais combinados e sua in�uência na avaliação funcional de mulheres

pós-AVC

 Clinical Decision Making Nurse Scale (CDMNS): adaptação e validação para uso em Portugal

6 de Julho Sala 207 11:00 - 12:30 ENFERMEIROS

 A perceção dos Enfermeiros sobre as terapêuticas não convencionais

 Mobbing nos Enfermeiros

 
Avaliação e Caracterização do risco de LMERT em Enfermeiros que exercem a sua atividade nos

Serviços de Internamento Cirúrgico

 Dimensões do Cuidar: Perspectivas dos enfermeiros

 Dotações Seguras: Conceções dos Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários

 Modelo explicativo da sustentação das práticas pro�ssionais em enfermagem

 
Perceções dos pro�ssionais de saúde relativamente à intervenção dos palhaços de hospital em

contexto pediátrico

 Quando o enfermeiro se torna doente – acedendo à experiência vivida: implicações no ser e estar



6 de Julho Sala 211 11:00 - 12:30 QUALIDADE DE VIDA/REABILITAÇÃO

 Preditores da Qualidade de Vida em Mulheres com HPV: Um Estudo Longitudinal

 Qualidade de vida relacionada à saúde de gestantes com incontinência urinária

 Relação entre as estratégias de coping e a qualidade de vida de idosos

 
Preditores de qualidade de vida em cuidadores de diabetes mellitus tipo 2 após a cirurgia do

paciente

 
In�uência de um programa formativo pré-operatório na qualidade de vida e na vida sexual em

pessoas submetidas a artrodese lombar estudo quase-experimental

 Mulheres submetidas a cirurgia da mama – Intervenção do enfermeiro de reabilitação

 
O Processo de Transição do Cuidador Informal da Pessoa com AVC - Contributos do Enfermeiro de

Reabilitação

 
Necessidades dos Familiares da Pessoa Idosa em contexto de Unidade de Cuidados Intensivos.

Intervenção de Enfermagem em Parceria.

6 de Julho Sala 217 11:00 - 12:30 ESCALAS/AVALIAÇÕES/INVESTIGAÇÃO

 Pressure Ulcer (Risk) Assessment: Recommendations to improve Nursing Practice

 Participatory Health Research in nursing education and learning

 
A importância na investigação quanto ao papel da Gestão na Formação Acadêmica de

Enfermagem

 
O suporte psicossocial do enfermeiro na autogestão da doença oncológica: uma revisão

sistemática da literatura

 Fatores de Risco no Síndrome Coronário Agudo – Revisão Sistemática da Literatura

 
Análise da produção cientí�ca internacional referente aos instrumentos de avaliação sobre

qualidade de vida no período puerperal: uma revisão integrativa

 
A perspectiva do docente no incentivo a pesquisa cientí�ca na formação do enfermeiro

contemporâneo no Brasil

 Educação em Saúde: Investigação e Inovação

7 de Julho Sala 207 09:00 - 10:30 CUIDADORES

 Cuida@Web: Programa de apoio a familiares cuidadores

 Caring for adult relatives: what impact on health and well-being of the Family Caregiver?

 Perceção dos cuidadores informais sobre o planeamento da alta de Idosos Internados

 
O papel do enfermeiro na preparação do prestador de cuidados informais na alta da pessoa idosa

hospitalizada

 Sentimentos para a aceitação do papel do familiar cuidador

 
Perceção dos familiares cuidadores de pessoas com esquizofrenia no âmbito de um programa de

intervenção em educação para a saúde

 Promoção do Cuidado de Si ao Familiar Cuidador da Pessoa Idosa Dependente no Domicílio

 
Caracterização dos cuidadores familiares de pessoas com demência em estádio inicial a

moderado, a residir no domicílio, que frequentam a consulta de demência do Centro Hospitalar de

São João

7 de Julho Sala 211 09:00 - 10:30 INTERVENÇÕES

 E�cácia da Relação de Ajuda como Intervenção de Enfermagem na Pessoa com Depressão

 Ozonoterapia tópica no tratamento de úlceras venosas

 
Intervenções não farmacológicas na resolução da obstipação em adultos: resultados preliminares

de uma revisão sistemática da literatura

 
Intervenções de enfermagem na insu�ciência cardíaca: resultados preliminares de uma revisão

sistemática da literatura

 Feixe de intervenções para prevenção da infeção do local cirúrgico em contexto hospitalar –



Intervenções de enfermagem

 
E�cácia da terapia compressiva de curta tração no tratamento da úlcera venosa de perna na dor,

qualidade de vida e custo: Revisão sistemática da literatura

 
A Promoção da Esperança como intervenção complexa de enfermagem: Desenvolvimento e teste

piloto do PPE

 Prevenção de Lesão por Pressão do Intraoperatório: Uma Prática de Enfermagem Avançada

7 de Julho Sala 217 09:00 - 10:30 OUTROS NÃO RELACIONADOS

 Atuação da Enfermagem no Sistema Penitenciário do Brasil

 SER (Sexualidade, Emocionalidade, Responsabilidade) saudável: Cuida de Ti

 Mais+ Saúde Oral com o Programa ProSorriso

 Projeto PEVs: diagnosticar, intervir e avaliar

 Simulação clínica virtual na educação em enfermagem: estudo randomizado controlado

 Construção de tecnologia assistiva sobre câncer de mama para pessoas com de�ciência visual

 
Análise das ações de saúde do Programa Saúde na Escola: perspectiva dos gestores das escolas e

enfermeiros das equipes de Saúde da Família

 Avaliação das propriedades psicométricas da escala de avaliação multidimensional- MIDAS

7 de Julho Sala 217 11:00 - 12:30 SAÚDE MENTAL

 O estigma em saúde mental nos familiares de pessoas portadoras de perturbação mental

 Necessidades em Cuidados Paliativos das Pessoas Institucionalizadas com Demência Avançada

 Representação da doença mental em S. Miguel: um estudo exploratório

 
Short-term efficacy of a psychotherapeutic intervention model in nursing on adult psychiatric

outpatients with the nursing diagnosis “anxiety”: A randomised controlled trial

 A sobrecarga do cuidador informal da pessoa portadora de perturbação mental

 
Evidências de Intervenções psicoeducativas para promover o autocuidado de cuidadores

familiares de pessoas idosas com demência: revisão integrativa

 
Burden and its relation to the care provided by informal caregivers of person with mental

disorders

 O adolescente com comportamento autolesivo: diagnósticos e intervenções de enfermagem

7 de Julho Sala 211 11:00 - 12:30 PARENTALIDADE/OBSTETRÍCIA/PEDIATRIA

 Ansiedade materna e sua relação com o tipo de malformação congênita no �lho recém-nascido

 Di�culdades dos pais na promoção de alimentação saudável e actividade física na criança

 História oral como método para compreensão do ofício das parteiras do semiárido brasileiro

 
Intervenção familiar para a gestão de sintomas na criança com asma: Desenvolvimento e

Viabilidade de uma Intervenção Complexa

 Perceção parental da imagem corporal dos toddlers

 Promotion of adjustment to the exercise of parental role in adolescence

 Preparar o Regresso a Casa da Criança com Cancro

 A vivência da gemelaridade na família - Ajustar a teia

7 de Julho Sala 217 11:00 - 12:30 DOENÇA CRÓNICA/LITERACIA

 
A pessoa com câncer em cuidados paliativos: um estudo da transferência do cuidar do hospital

para o domicílio em uma unidade no rio de janeiro/ brasil

 Compreender a experiência de quem vive com a diabetes: um estudo exploratório

 
Especi�cação dos diagnósticos de enfermagem associados à pessoa que vive com um estoma que

tomam por foco o conhecimento

 Literacia em Saúde e Autocuidado no Adulto com Diabetes Mellitus Tipo 2 em Contexto

Comunitário



 
Famílias unipessoais e literacia: Caraterização socio económicas e necessidades de cuidados de

enfermagem

 
Experiências Traumáticas na Vivência da Doença Crónica: Relatos de Adolescentes com Escoliose e

Diabetes

 Health literacy and nutrition patterns of adolescents in Madeira/Portugal

 Pessoas com síndrome de dependência alcoólica: a perceção das causas


