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Comissão Científica 
Otília Zangão, ESESJD-EU, Évora—Presidente 
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Encontro Nacional APEO 
 

Livro de Resumos 
 

Ebook ISBN: 978-989-97008-2-6 

 

 

INSCRIÇÃO 2 

Até 

15 maio 2018* 

Após 

15 maio 2018* 

XXI ENAPEO 
& 
WORKSHOP 

Sócio APEO1 

50€1 75€1 

Não Sócio APEO 
75€ 100€ 

XXI ENAPEO 

Sócio APEO1 
40€1 65€1 

Não Sócio APEO 
65€ 90€ 

WORKSHOP 

Sócio APEO1 
15€1 30€1 

Não Sócio APEO 30€ 45€ 

1 Se inscrito regularmente à data                                                                                *às 24 h TMG 

2 Inscrição só efetiva se comprovativo de pagamento enviado até 24h após inscrição on-line 

DATAS IMPORTANTES * às 24 h TMG 

Data limite para submissão de resumos Até 22 abril 2018* 

Comunicação dos trabalhos aceites Até 28 abril 2018* 

Fim do prazo de inscrição reduzida Até 15 maio 2018* 

Confirmação da inscrição de todos os autores para 
apresentação dos trabalhos 

Até 10 maio 2018* 

Envio de pósteres em suporte digital Até 21 maio 2018* 

Envio de apresentações das comunicações Até 21 maio 2018* 

Envio de artigo para publicação na Revista APEO Até 31 maio 2018* 

Envio de RESUMOS para  
https://sites.google.com/view/xxi-encontro-da-apeo/trabalhos?authuser=0 

Apoio científico 

mailto:apeo.secretariado@apeobstetras.org


 

8:30H – Abertura Secretariado 
 

9:00 - Comunicações livres  
Moderador:  Isabel Santos Silva, EESMO, ESSCVP, Lisboa, APEO 

 

10:00 - Olhar a saúde sexual e reprodutiva 
Moderador:  João Franco, EESMO, APEO  

 SSR: fatores de risco nos jovens adultos. M José Santos, professora, 
ESE-UTAD, Vila Real  

 Literacia em saúde e vigilância da gravidez. Sílvia Neto, EESMO,MDM, 
Coimbra 

 Dispareunia após o parto: avaliação e intervenção. Lígia Fonseca, Co-
imbra (a confirmar) 

 

11:00 - Espaço Café 
 

11:15 - Conferência Inaugural: Intrapartum care for a positive childbirth 
experience: WHO recommendations 

Olufemi Oladapo, Department of Reproductive Health and Research, 
WHO. (a confirmar) 

Apresentadora:  
 

12:00 -  Sessão de Abertura 
 

12:30 - Comunicações livres 
Moderadora: Otília Zangão, EESMO, ESESJD-EU, Évora , APEO 

 

13:00 – Almoço livre 
 

14:00 - Comunicações livres 
Moderadora: Sónia Tojinha, EESMO, ULSLA, Santiago do Cacém 
 

14:30 - Dar voz ao conhecimento: a realidade em Portugal (1) 
Moderadora:  Dolores Sardo, EESMO, ESEP, Porto, APEO 

 Cultura de Segurança em Cuidados Obstétricos. Bebiana Sousa, estu-
dante MESMO na ESS_IPV, Viseu 

 Representações sociais da parteira: um estudo comparativo entre 
Portugal e Espanha. Rosário Côto, professora ESE-UM, Braga 

 O empoderamento social do enfermeiro especialista em ESMOG: Um 
contributo. Liliana Encarnação, estudante MESMO na ESSS, Santarém 

 A gravidez no masculino: Um olhar sobre a experiência dos homens. 
Catarina Sofia Silva, estudante MESMO na ESEP, Porto 

 Fatores que Influenciam a preferência pela via do parto. Filipa Moreira, 
estudante MESMO na ESE-UTAD, Vila Real 

 

15:50 - Espaço Café 
 

16:00 - Dar voz ao conhecimento: a realidade em Portugal (2) 
Moderadora: Dolores Sardo, EESMO, ESEP, Porto, APEO 

 Qualidade de vida e preocupações maternas no pós-parto: estu-
do de fatores associados. Isabel Margarida Mendes, professora, 
ESEnfC, Coimbra 

 Boas práticas e autonomia da puérpera após a alta clínica. Teresa 
Correia, professora ESS-IPB, Bragança 

 Quando a morte antecede o nascimento: atuação do EESMO . Ana 
Miranda, estudante MESMO na ESESJD-UÉ, Évora 

 Interrupção Voluntária da Gravidez: Vivências das mulheres. Sara Pal-
ma, estudante MESMO na ESEL, Lisboa  

 

8:30H – Abertura Secretariado 
 

9:00 - Comunicações Livres 
Moderador: Alexandra Amaral, EESMO, CHSJ, Porto, APEO 

 

10:00 - Intervenção do enfermeiro na prevenção das perturbações 
emocionais no primeiro mês pós-parto 

Alda Mendes, professora ESALD-IPCB, Castelo Branco 
Moderadora: Arminda Pinheiro, EESMO, ESE-UM, Braga, APEO 

 

10:20 - Core de indicadores baseado nas competências do ESMO.  

Irene Cerejeira, EESMO, CHPV-VC, Póvoa de Varzim 
Moderadora: Rosália Marques, EESMO, HGO, Almada, APEO 

 

10:45 - Espaço Café 
 

11:00 - Painel: Valorizar a profissão para melhor nascer 
Moderadora: 

Ser ESMO em Portugal. Vítor Varela, Presidente MCEESMO-
OE 

 Modelos colaborativos nos cuidados de saúde. Marta Temido, 
professora, subdiretora IHMT, Lisboa 

O valor dos cuidados de saúde materna como promotor da 
natalidade. Ministro da Saúde (a confirmar) 

Comentadores: 

Assunção Cristas, presidente CDS-PP (a confirmar) 

Catarina Marcelino, deputada PS 

Joana Mortágua, deputada BE (a confirmar) 
 

12:30 - Comunicações Livres 
Moderadora: Manuela Pastor, EESMO, HGO, Almada , APEO 

 

13:00 – Almoço livre 
 

14:30 - Comunicações Livres 
Moderadora: Catarina Silva, EESMO, CMIN, Porto, APEO 

 

15:00 - Conferência Encerramento: Repercussões sociais das politi-
cas na maternidade.  

Catarina Marcelino, ex-Secretária de Estado Secretaria de 
Estado da Cidadania e da Igualdade, deputada PS 

Apresentadora:  Dolores Sardo, EESMO, ESEP, Porto, APEO 
 

15:30 – Violência sobre as mulheres na gravidez 
Moderadora: Otília Zangão, EESMO, ESESJD-EU, Évora , APEO 

Aurora Rodrigues, procuradora da República, vice-presidente 
da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas 

Felícia Tavares Pinheiro, professora, ESESJD-UÉ, Évora 

16:15 – Entrega de Prémios 
 

16:30 - Sessão de Encerramento 
 

 

 

REGULAMENTO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
1 Os trabalhos têm que ser originais, versar temas da área de Saúde Materna e Obstétrica e não publicados/

apresentados em outros eventos científicos. São aceites trabalhos de investigação, de reflexão e de pesquisa 
bibliográfica, com o máximo de 6 autores. Cada autor só pode apresentar no máximo 3 trabalhos. 

2. Os resumos podem ser redigidos em português ou espanhol, devem conter introdução, objetivos, 
metodologia, conclusão e bibliografia (APA, 6.ªed.), no máximo até 3500 caracteres (incluindo espaços). 

Devem ter palavras chave (entre 3 a 6) e o título conter no máximo 150 carateres incluindo espaços.  
3. As candidaturas dos trabalhos devem ser enviadas através da página do Encontro Nacional da APEO até 

22/04/2018, que pode ser acedida através de http://apeobstetras.com (pode ser feito copiar (copy) e colar 
(paste) a partir de um documento Word. 
4. Os autores são responsáveis pelo conteúdo das suas apresentações. Considera-se autor principal aquele 

que for indicado em 1º lugar na plataforma e este será o orador da comunicação. 
5. Deve-se indicar obrigatoriamente no formulário de envio do resumo o tipo de apresentação desejada (oral 

ou poster). À Comissão Cientifica reserva-se o direito de alterar o tipo de apresentação, se o considerar 
oportuno. 

6. À Comissão Científica reserva-se o direito de seleção, avaliação e atribuição de prémios. Todos os resu-
mos recebidos serão avaliados pela Comissão Científica, através de processo blind review, sendo que cada 

resumo será avaliado, no mínimo, por dois revisores. 
7. Os candidatos dos trabalhos admitidos serão informados até 28/04/2018, por correio eletrónico e na 

página da APEO(http://apeobstetras.com) 
8. É obrigatório a inscrição de todos os autores dos trabalhos admitidos até 10/05/2018. Só serão certifica-

dos os autores regularmente inscritos no evento. 
9. Os posters devem incluir a identificação do encontro, dimensões máximas de 1,20m (alt.) por 0,9m (larg.) 

e enviados somente em suporte informático (Power-point ou JPG) para o email da 
apeo.revista@gmail.com até 21/05/2018. Devem ser apresentados durante 3 minutos, só pelo autor princi-

pal  
10. As comunicações livres deverão enviar as suas apresentações em suporte informático (Power-point) para 
o email da apeo.revista@gmail.com até 21/05/2018. A duração é de 10 minutos, sendo apresentada só pelo 

autor principal. 
11. Aos participantes será entregue a respetiva declaração de apresentação ou de co-autoria enviada por 

email. 
12. Os prémios atribuídos só serão entregues aos autores que estejam presentes. 

13. Todos os resumos dos trabalhos admitidos e cujos autores façam prova de inscrição no encontro serão 
publicados em livro de resumos do encontro sob a forma de e-book com ISBN disponível em URL da 

APEO. 
14.Todos os trabalhos selecionados para a apresentação no XXI Encontro Nacional & 5º Congresso Inter-

nacional APEO, poderão ser apresentados sob a forma de artigo e enviados para a Comissão Científica, para 
o e-mail da apeo.revista@gmail.com, até 31/05/2018, para eventual publicação na Revista APEO. Devem 

respeitar as normas de publicação na Revista APEO (consultar www.apeobstetras.com). 

 

NORMAS PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES 
1. Se admitirán comunicaciones tipo oral y póster. Todos los trabajos necesitan resumen previo para su 

admisión y deberá tratarse de trabajos originales e inéditos, así como versar preferiblemente sobre los temas 
de salud materna y obstétrica. Se aceptan trabajos de investigación, reflexión y revisión de literatura. No 

deben tener más de 6 autores. Cada autor podrá presentar un máximo de 3 resumenes. 
2. Los resúmenes de posters y comunicaciones pueden ser escritos en portugués o español y debe incluir 

introducción, objetivos, metodología, conclusiones y bibliografía (APA, 6.ªed.) en hasta 3500 caracteres 
(incluyendo espacios). Se requieren 3 a 6 palavras clave y 150 caracteres (incluidos los espacios) para el título.  

3. Los resúmenes deben ser enviados en formato electrónico al Comité Científico XXI Encuentro Nacional 
de la APEO, hasta 22/04/2018, que se puede acceder a través http://apeobstetras.com (se puede hacer 

copia (copy) y colar (paste) a partir de un documento Word. 
4. Los autores son responsables de la originalidad y propiedad de los trabajos presentados. Se considera el 

autor principal lo primer indicado en el sitio del congreso y será el orador de la comunicación. 
5. Debe ser obligatorio indicar en el resumen el tipo de presentación deseado (oral o póster). El Comité 

Científico se reserva el derecho de adjudicar los trabajos (oral /poster), si así lo considera oportuno. 
6.El Comité Científico se reserva el derecho de selección, evaluación y atribución de los premios. Todos los 
resúmenes recibidos serán evaluados por el Comité Científico a través de proceso de revisión ciega, los 

resumen serán evaluados por lo menos de dos revisores. 
7.Todos los resúmenes serán sometidos a la consideración del Comité Científico, que decidirá su aceptación 

o rechazo, comunicándolo al autor corresponsal hasta 28/04/2018 por coreo electrónico y se publica la lista 
de comunicantes en WEB APEO (www.apeobstetras.com) 

8.Es imprescindible la inscripción de todos los autores en el Encuentro APEO hasta 10/05/2018. Sólo 
pueden ser certificados los autores regularmente inscritos en el evento. 

9.Los pósteres seleccionados deberán incluir el nombre del Encuentro y tener las medidas 1,20mx0,9 m 
(ancho) y se envía en formato PPT o JPG para el correo electrónico apeo.revista@gmail.com, hasta 

21/05/2018. Deben ser presentados durante 3 minutos, sólo por el autor principal. 
10. La presentación de comunicación oral deberá ser envíada en formato electrónico (power-point) para el 

correo electrónico apeo.revista@gmail.com, hasta 21/05/2018. Las comunicaciones orales es 10 minutos y 
se presenta sólo por el autor principal. 

11. Se expedirán certificados a todas las personas firmantes con un máximo de 6, por coreo eletronico. 
12. Los premios solamente serán atribuidos a los autores presentes.  
13.Las comunicaciones aceptadas de los autores con inscripción regular se publicarán en un Libro de Resú-

menes con ISBN, en forma de libro electrónico disponible en www.apeobstetras.com.  
14. Todos las comunicaciones aceptadas que el Comité Científico seleccione, pueden ser escritas en forma 

de artículo y se enviarán al Comité Científico, por correo electrónico apeo.revista@gmail.com, hasta 
31/05/2018, para su publicación en el Revista APEO. Deben cumplir con las reglas de publicación en la 

Revista APEO (consultar www.apeobstetras.com). 

24 maio 2018 25 maio 2018 
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