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Seminário Internacional sobre Saúde 

04 de novembro de 2022 

    Comemorações do aniversário da Escola Superior de Saúde  

(Fundação em 1973 e início de funcionamento em 1975) 

         Tema: Saúde, Comunidade e Sustentabilidade  

Com uma história de mais de 40 anos de oferta formativa na área da Enfermagem, a Escola Superior de Saúde do 
IPBeja assume-se, desde 2005, como uma instituição de referência no ensino na área da saúde mantendo, desde os seus 
primórdios, uma forte ligação às comunidades envolventes. Já formou ao longo da sua história enfermeiros, enfermeiros 
especialistas, técnicos de saúde ambiental e terapeutas ocupacionais. 

Em articulação com as outras unidades orgânicas do IPBeja, com outras instituições de Ensino Superior e com 
Instituições de Saúde e de natureza social, numa estratégia focada na região do Baixo Alentejo e no Sul de Portugal 
procura a melhoria contínua da qualidade e de forma proactiva responder aos desafios da atualidade.  

Na comemoração do aniversário da Escola em 2022 propomo-nos a divulgar conhecimento na área da saúde em 
geral, com enfoque particular no terceiro objetivo do desenvolvimento sustentável, saúde e bem-estar de qualidade 
(“good health and well being”), no quarto, educação de qualidade (“quality education”) e no décimo sétimo, parcerias 
para as metas (“partnerships for the goals”). Num espaço de partilha, de debate e de análise das melhores práticas para 
os cuidados de saúde pretendemos contribuir para a melhoria da saúde e das práticas inerentes.   
 

Objetivo geral: 

• Comemorar o aniversário da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. 

Objetivos específicos: 

• Divulgar experiências na área da saúde aos níveis da formação, exercício profissional e investigação; 

• Analisar as boas práticas na área da saúde. 

Destinatários: profissionais na área da saúde, estudantes, investigadores e outros profissionais com interesse na área da 

saúde. 

Duração e modalidade: 04/11/2022 (8:30-17:30). Online, com recurso à plataforma Zoom. 

Inscrição: obrigatória, gratuita, através do link: https://forms.office.com/r/baVacJWvun 

Certificação: com emissão de certificado (8 horas). Será emitido certificado a quem participar em 75% da duração do 

evento. 

Comissão Científica: Ana Cristina Martins, Ana Clara Nunes, Ana Isabel Ferreira, Ana Paula Palma, Ana Canhestro, Antónia 

Costa, Antonieta Medeiros, Celso Silva, Dulce Santiago, Guadalupe Almeida, Helga Martins, João Vieira, Jorge Rosário, 

Maria Raquel Santana, Marta Catarino, Miquelina Pena, Patrícia Santos, Rogério Ferrinho, Susana Gaspar, Susana 

Pestana e Teresa Mestre. 

Comissão Organizadora: Ana Cristina Martins, Ana Clara Nunes, Ana Paula Palma, Ana Canhestro, Antónia Costa, 

Antonieta Medeiros, Celso Silva, Dulce Santiago, Guadalupe Almeida, Helga Martins, João Vieira, Jorge Rosário, Maria 

Raquel Santana, Marta Catarino, Rogério Ferrinho, Susana Gaspar e Teresa Mestre. 

Língua oficial do seminário: português e espanhol. 
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PROGRAMA  

 
 

HORA ATIVIDADE 

8:30-9:00 ABERTURA DO SECRETARIADO 

9:00-9:15 47 anos de estórias. Profª Ana Cristina Martins 

9:15-10:00 SESSÃO DE ABERTURA 
Presidente do Conselho Geral do IPBeja; Presidente do IPBeja; Diretora da 
Escola Superior de Saúde; Coordenadora do Curso de Licenciatura em 
Enfermagem; Coordenadora do Curso de Licenciatura de Terapia 
Ocupacional; Coordenadora do Curso Técnico Superior Profissional de Apoio 
em Cuidados Continuados 

10:00 – 10:30 I Conferência 
Saúde e sustentabilidade 

Profª Drª Ana Escoval – Escola Nacional de Saúde Pública 
Moderação: Profª Miquelina Pena 

 

10:30-11:15 Painel I – Cuidados de saúde e envelhecimento 
 

- Depressão nos idosos durante a pandemia de COVID-19. O que há de novo? 
Prof. Celso Silva 
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável em pessoas de meia-idade. 
Enfª Eunice Santos 
- Síndrome de Neglect: o impacto ocupacional no doente com AVC. Profª 
Patrícia Santos 
Moderação: Prof. Dr. Rogério Ferrinho 

11:15-11:30 Intervalo 

 Painel II – Saúde e bem-estar, visões para o desenvolvimento 
 

- Comunidades compassivas – um exemplo de boas práticas [Comunidades 
compasivas: un ejemplo de buenas prácticas]. Profª Drª Begoña Garcia   
- Literacia em saúde, acesso e utilização de serviços de saúde, de jovens 
adultos estudantes do ensino superior – Prof. Jorge Rosário 
Moderadora: Profª Drª Ana Clara Nunes 

12:00-12:45 Painel III – Eventos críticos e resiliência ao longo da vida: encontros entre a 
pessoa e os profissionais de saúde 

 
- Angústia espiritual em doentes oncológicos: um estudo follow-up. Profª Drª 
Helga Martins 
- Futilidade terapêutica em enfermagem em cuidados intensivos. Prof. João 
Vieira 
- Autocuidado Familiar: um Padrão de Cuidados. Profª Teresa Dionísio 
Moderação: Profª Drª Dulce Santiago  

13:00-14:00 Almoço 
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13:00-14:00 Almoço 

14:00-15:00 Painel IV – Saúde na infância e juventude 
 

- Promoção da autogestão da doença crónica na criança e adolescente com 

epilepsia. Profª Marta Catarino  

- Comportamentos de saúde dos adolescentes portugueses: destaques do 
estudo Health Behaviour in School aged Children (HBSC/OMS) - da 
investigação à ação. Profª Drª Susana Gaspar 
- CONTIGO: Uma intervenção de saúde promotora da autogestão da diabetes 
em adolescentes. Enfª Cláudia Sabrina Pereira 
Moderação: Profª Drª Ana Canhestro  
 

15:00-15:30 II Conferência 
Saúde, sustentabilidade e alterações climáticas 

Conferência do Prof. Dr. Pedro Almeida Melo, Universidade Católica 
Portuguesa – Porto 

Moderação: Profª Antónia Costa 
 

15:30-16:15 Painel V – Saúde e desenvolvimento sustentável 
 

- Preservação da biodiversidade e vida humana. Dr. Dinis Cortes  
- Promoção da saúde e desenvolvimento sustentável: ação (trans)formadora. 

Enfª Vanessa Monteiro 

- Promoção da acessibilidade num contexto comunitário: facilitação da 
participação ocupacional e saúde.  Profª Drª Susana Pestana 
Moderação: Profª Ana Paula Palma 
 

16:15-17:15 
 

Boas práticas para os cuidados de saúde e sustentabilidade ao longo do ciclo 
de vida  

(apresentação de comunicações livres e posters) 
-sala 1 – Da conceção à juventude  
-sala 2 – Saúde na idade adulta 
-sala 3 – Saúde do idoso 
-sala 4 – Vulnerabilidade no ciclo de vida 
-sala 5 – Cuidados de saúde urgentes, emergentes e re-emergentes 
Salas simultâneas (10’ cada apresentação de trabalho = 5 trabalhos por sala) 
(podemos abrir mais salas se houver muitas inscrições selecionadas, um 
docente ficará responsável por uma sala) 

17:15-17:30 Encerramento - Profª Antonieta Medeiros 
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Seminário Internacional sobre Saúde  

Comemorações do aniversário da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja 

(Fundação em 1973 e início de funcionamento em 1975) 

04 de novembro de 2022 

Tema: Saúde, comunidade e sustentabilidade  

REGULAMENTO E NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE RESUMOS, PARA SELEÇÃO DE POSTERS 

E COMUNICAÇÕES LIVRES, PARA APRECIAÇÃO POR PARES 

Os interessados podem submeter um resumo de uma comunicação oral ou poster, à apreciação 

de um júri de seleção, constituído por elementos da comissão organizadora e da comissão 

científica. Os trabalhos serão avaliados tendo em conta a relevância do tema, a inovação ou 

criatividade na sua elaboração, a aplicabilidade, definição clara de objetivos e da metodologia, 

resultados apresentados de forma clara e sucinta e conclusões breves do trabalho. 

 

1. Os trabalhos a apresentar devem ser trabalhos originais, em língua portuguesa, 

espanhola, inglesa ou francesa. 

2. Os trabalhos podem estar enquadrados no tema da formação, exercício profissional ou 

investigação. 

3. Cada autor pode apresentar até três trabalhos. 

4. Cada poster terá apresentação escrita e oral (em 10 minutos). 

5. Cada comunicação oral livre terá a duração máxima de 15 minutos. 

6. Os resumos têm de ser apresentados em português, com um número de máximo de 500 

palavras, em formato word, seguindo a estrutura: título, palavras-chave (até ao máximo 

de 5), identificação dos autores com destaque do nome do 1º autor em negrito (com 

referência de email do primeiro autor), enquadramento conceptual, o problema de 

investigação (se aplicável), objetivo(s), o método (tipo de estudo; participantes; 

procedimentos metodológicos de colheita e análise de dados; aspetos éticos); 

resultados, conclusões e referências (segundo a 7ª edição da American Psychological 

Association).  

7. Data de submissão dos resumos (26/10/2022) 

8. Os trabalhos têm de ser enviados para o email:  aniversarioess@ipbeja.pt 

9. Data de comunicação dos resultados de apreciação do júri (29/10/2022). A aceitação ou 

recusa dos trabalhos será comunicada ao primeiro autor. 

10. O autor e co-autores dos trabalhos a apresentar têm de estar inscritos no evento. 

11. Todas as dúvidas processuais podem ser esclarecidas pelo email 

aniversarioess@ipbeja.pt 

12. Os resumos serão publicados no livro de atas e resumos do seminário, com ISBN. 

 


