
6 de Julho Sala 216 11:00 - 12:30 CICLO DE VIDA

 A Alimentação da Criança com Cancro em casa

 A prática da amamentação sob o olhar de quem amamenta

 Avaliação dos Conhecimentos sobre a Alimentação em Crianças Pré-escolares

 Promoção de alimentação saudável nas crianças do 6.º ano da Escola D. Domingos Jardo

 Promoção do aleitamento materno

 Preparação para o parto: olhar das mulheres

 Rede Cegonha: contribuição ao cuidado neonatal

 Relação entre amamentação e a escolaridade dos pais

 Segurança e violência - per�l de comportamentos dos adolescentes de Vila Nova de Famalicão

 The added value of narratives for understanding adolescent’s experiences with diabetes

 Literacia para a Saúde de adolescentes em meio escolar: medir para promover

 e-Literacia para a saúde de adolescentes – diagnosticar e intervir

 Aceitação de um novo quotidiano – perspetivas dos pais de adolescentes com Fibrose Quística

 
Illness perceptions in adolescents with In�ammatory Bowel Disease and association with distress
and well-being

 
Comparação entre o per�l sociodemográ�co e de saúde de idosos da comunidade e
institucionalizados

 Prevalência de abuso em pessoas mais velhas a viver na comunidade: revisão de literatura

 Ser Idoso na Cirurgia de Ambulatório

6 de Julho Sala 218 11:00 - 12:30 SAÙDE MENTAL

 
Trajetórias e experiências com a droga e o cuidado à saúde na perspectiva de usuários idosos no
Brasil e em Portugal: contribuição para Enfermagem Gerontológica e Saúde Mental

 The effectiveness of positive mental health programs in young’s and adults: A systematic Review

 Signi�cados e motivos de tentativa de suicídio emergentes de pessoas com essa experiência

 Perceção de sintomatologia depressiva em estudantes de enfermagem

 
O efeito do consumo de substâncias nos comportamentos sexuais de risco da população
académica

 Fatores de vulnerabilidade e proteção cognitiva em pessoas mais velhas

 Crenças dos enfermeiros da região norte sobre a doença Mental

 A Saúde mental do docente de Enfermagem em Instituições de Ensino Superior

 
A relação entre os sintomas psicopatológicos e o estigma em saúde mental numa comunidade
académica

 Estigma na Pessoa Esque …SIDA

 
Comunicação: subsídio para uma Intervenção Especializada de Enfermagem promotora da
qualidade e efetividade dos cuidados

 Presentismo e Burnout em enfermeiros: estudo comparativo Espanha/Portugal

 Bullying e engament em enfermeiros

 Cuidar o Cuidador Informal: a perspetiva baseada nas forças

 
Avaliar a literacia em saúde mental: um pilar para o desenvolvimento de comunidades mais
saudáveis

6 de Julho Sala 220 11:00 - 12:30 INVESTIGAÇÃO METODOLOGICA / INVESTIGAÇÃO EM GESTÃO

 
Análise Temática Indutiva: aporte metodológico para estudar a tomada de decisão na atenção
básica

 Enfermagem Baseada na Evidência através da aplicação da Malnutrition Universal Screening Tool



(MUST®)

 
Enfermagem Baseada na Evidência através da aplicação do Teste Rápido de Identi�cação da
Disfagia (TRIDIS®)

 Tradução e adaptação transcultural de instrumentos: percurso metodológico adotado

 Validação do Questionário Europeu de Literacia em Saúde –( HLS-EU-PT ) para grávidas

 
Tecnologia assistiva sobre câncer de mama para pessoas com de�ciência: adaptação transcultural
Brasil – Portugal

 Estratégias de gestão do con�ito interpessoal em equipas de enfermagem

 
Relação entre Satisfação Laboral e Satisfação com o Suporte Social de Trabalhadores de uma
Empresa Industrial

 Fatores determinantes da e�cácia da comunicação em equipas de enfermagem

 Utilização Das Tecnologias Da Informação E Comunicação Como Estratégia De Gestão

 Liderança de enfermagem: O Papel do Enfermeiro na Gestão de Con�itos na equipe

 Satisfação Pro�ssional dos Enfermeiros de Reabilitação

 Experiências gerenciais diante das incapacidades laborais de trabalhadores de enfermagem

 Avaliar a qualidade Assistencial no Bloco Operatório

 Ambiente Organizacional e a Qualidade dos Cuidados de Enfermagem

 Satisfação no trabalho entre enfermeiros hospitalares e da atenção primária

 
 
 

7 de Julho Sala 216 09:00 - 10:30 ENFERMAGEM: DISCIPLINA E ENSINO

 
Re�exões sobre o Processo de Enfermagem na Literatura: De�niçoes e signi�cados nos diferentes
cenários de Saúde

 
Avaliação da E�cácia de um Programa de Promoção de Competências de Comunicação em
Estudantes de Enfermagem

 Simulação imersiva virtual na formação contínua em Enfermagem

 Mergulhar no conceito de autonomia

 Cultura de Segurança do doente: Estudo de alguns fatores intervenientes

 
Simulação impulsionadora da satisfação dos estudantes de enfermagem nos processos de
aprendizagem

 Existência do estudante mentor: opinião dos pares

 Inovações requeridas no ensino de Empatia para graduandos de Enfermagem

 
Instrumentos e estratégias utilizadas na avaliação de competências em atividades clinicas
simuladas

 Impacto do Debrie�ng associado à simulação em Enfermagem

 Qual a relevância que os estudantes de enfermagem atribuem à investigação?

 
Ensino de Qualidade: Desa�os e possibilidades na prevenção de evasão dos graduandos de
enfermagem

 Os desa�os do enfermeiro educador na atualidade

 Educação Continuada na percepção do professor de enfermagem

 Ser Enfermeiro e Cuidar: Evidências das representações de estudantes de Enfermagem

7 de Julho Sala 218 09:00 - 10:30 ENFERMAGEM E A PESSOA COM DOENÇA CRÓNICA

 
Elaboração e validação de um programa de intervenção precoce em enfermagem de reabilitação
para mulheres submetidas a cirurgia de mama.

 A atividade física como Intervenção de Enfermagem durante a quimioterapia: Revisão Integrativa



 A determinação social da mortalidade por SIDA no estado do Piaui, Nordeste do Brasil

 
Cuidados de Enfermagem à Pessoa com Insu�ciência Respiratória Aguda submetida a Ventilação
Não Invasiva: protocolo de revisão integrativa da literatura

 Diretrizes portuguesas voltadas para a atenção às pessoas ostomizadas – Pesquisa documental

 
Percepção do enfermeiro acerca da importância da capacitação para assistência ao de�ciente
auditivo

 Evidências em intervenção avançada em feridas: uma revisão de revisões da literatura

 Modelo de atenção à pessoa ostomizada em Portugal – Estudo de Caso

 
Mortalidade prematura por doença crônica não transmissíveil e os determinantes sociais da saúde:
scoping review

 
Mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis no município de Ribeirão Preto,
Brasil de 2010 a 2014

 
Relato de Experiência: Ações e vivências realizadas em visitas domiciliárias às pessoas com
de�ciência visual

 
Necessidades da pessoa em situação paliativa: perspetiva do Enfermeiro Especialista em
Enfermagem de Reabilitação

 
Necessidades da pessoa submetida a cirurgia cardíaca e focos de atenção em enfermagem de
reabilitação

 Os cuidados de Enfermagem sob o olhar dos doentes submetidos a cirurgia torácica

 
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM: A consulta de Enfermagem na prevenção do cancro
cérvicouterino

 
Saúde da Mulher nos Cuidados de Saúde Primários: Uma Avaliação da Integralidade dos Serviços
de Saúde de um Município Amazônico.

7 de Julho Sala 220 09:00 - 10:30 ENFERMAGEM DE FAMILIA / ENFERMAGEM COMUNITÀRIA

 
Problemas na comunicação entre o enfermeiro e a família do doente: implicações no desgaste dos
pro�ssionais

 Transladação do MDAIF para a clínica: estudo de caso

 
Um jogo como instrumento de avaliação familiar em famílias com cuidador de doente
dependente

 
Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar e contributos para a obtenção de ganhos
em saúde familiar _ estudo de caso

 Funcionalidade de famílias com uma pessoa dependente nos autocuidados

 
Famílias Clássicas do Concelho de Lisboa com Parentes Institucionalizados: das Causas da
Institucionalização aos Requisitos para o Cuidado no Domicílio

 Estudo de caso segundo o Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar

 
Aplicação do Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar a uma Família – Estudo de
Caso.

 Facebook: Um aliado na Promoção da Saúde

 Estilos de vida & Literacia para a Saúde: um diagnóstico comunitário

 Projeto Piloto de Intervenção Comunitária, “O Importante é Não Cair”

 A caminho de uma Escola Promotora de Saúde…

 
Responsabilidade social do enfermeiro frente a negligência por parte dos colegas pro�ssionais de
saúde

 
Os fatores da predisposição de um enfermeiro a emigrar: proximidade geográ�ca à
família/amigos, satisfação com enfermagem e carga horária e laboral.

 In�uência dos determinantes sociais na incidência de SIDA no estado do Piauí, Nordeste do Brasil


