
Cursos

21 de março de 2018
14:00
Curso - Acupuntura e enfermagem de reabilitação
 

Luís Fernandes

14:00
Curso - Reabilitação cardíaca
 

Ana Vermelho - Enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação, Centro Hospitalar Gaia/Espinho, serviço de cardiologia

14:00
Curso - Bandas neuromusculares
 

Nuno Catela e Carlos Oliveira

14:00
Curso - Enfermagem de reabilitação em Portugal
 

Manuel Mariz e Clara Ventura



Congresso

22 de março de 2018
09:30
Conferência inicial – A enfermagem de reabilitação nos processos de saúde/doença das pessoas
 

Wiliam César Alves Machado - Professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil

Moderador: Fernando Henriques - Professor coordenador, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

 

10:30
1ª Sessão plenária – Intervenções e resultados do enfermeiro de reabilitação nas pessoas em situação de
doença obstrutiva e restritiva na criança e no adulto
 

Moderadora - Rosário Carreiró - Professora adjunta, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

 

- Gestão funcional da doença respiratória crónica na criança

Teresa Bandeira - Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia Pediátrica

- Como promover o autocuidado das pessoas em ambulatório? 

Luís Gaspar - Especialista em enfermagem de reabilitação, Hospital de São João - Porto

- A pessoa com dispneia e fadiga nas AVD. Que intervenções?

Joana Silva - Especialidade em enfermagem de reabilitação 

- Intervenção do enfermeiro de reabilitação nas pessoas com síndrome obstrutivo e restritivo

Manuel Mariz - Professor adjunto, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

 

11:45
Coffee break
 

12:00
Abertura solene
 

12:30
Almoço
 

14:00
2ª Sessão plenária – Preparar para a autonomia no domicílio a pessoa com alterações respiratórias
 

Moderador - Carlos Oliveira - Professor coordenador, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

 

- Avaliação diagnóstica e intervenção terapêutica, a partir do modelo dinâmico de avaliação e intervenção familiar

Maria Henriqueta Figueiredo - Professora coordenadora, Escola Superior de Enfermagem do Porto

- Reabilitação respiratória na melhoria da condição física e emocional das pessoas com patologia respiratória crónica

Cidália Rodrigues - Pneumologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

- Reabilitação respiratória na pessoa com DPOC: impacto na dispneia, qualidade de vida e AVD

António Morais - Professor coordenador, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra



- Intervenção da enfermagem de reabilitação no domicílio das pessoas com compromissos respiratórios

Glória Couto - Especialista em enfermagem reabilitação na UCC de Paredes/Rebordosa

 

16:00
Coffee break
 

 

23 de março de 2018
09:00
3ª Sessão plenária – A pessoa em situação critica: respirar com a intervenção do enfermeiro de
reabilitação em contexto de cuidados intensivos
 

Moderador - Henrique Nunes - Professor adjunto, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

 

- Variação do status no diagnóstico expetorar ineficaz, associado à intervenção do enfermeiro de reabilitação no doente crítico

Jorge  Correia -  Especialista em enfermagem de reabilitação, Unidade de  Cuidados Intermédios do Serviço de Urgência, Hospital de

Braga 

- Resultados da intervenção do enfermeiro de reabilitação no contexto dos cuidados intensivos

Marco  China - Especialidade em enfermagem de reabilitação,  Unidade de  Medicina Intensiva, Centro Hospitalar e Universitário de

Coimbra

 

- Treino muscular inspiratório com dispositivo de resistência limiar, em doentes submetidos a ventilação mecânica invasiva

Rita Bartolomeu - Especialista em enfermagem de reabilitação, UCI de Doenças Infeciosas, Centro Hospitalar São João, Porto

 

10:30
Coffee break
 

11:00
4ª Sessão plenária – Reabilitação cardíaca e reeducação ao esforço. Qual a intervenção do enfermeiro de
reabilitação?
Moderador - Clara Ventura - Professora coordenadora, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

 

- Reabilitação Cardíaca fase I - o papel do exercício físico

Bruno Miguel Delgado - Especialista em enfermagem de reabilitação, Centro Hospitalar do Porto 

- Reabilitação Cardíaca fase I - Prática clinica do Serviço de Cardiologia do Hospital de Vila Nova de Gaia

Maria  de Fátima Monteiro Carvalho Silva - Especialista em enfermagem de reabilitação, Centro Hospitalar de Vila Nova de

Gaia/Espinho 

- O Impacto de um programa de reabilitação cardíaca na comunidade fase II e III

Fátima Edviges de Carvalho Marques - Especialista em enfermagem de reabilitação, Hospital de Vila Real

- Efetividade da reabilitação cardíaca, fase I, em doentes após evento cardíaco agudo - Que evidências?

Arménio Cruz - Professor coordenador, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

 

12:30
Almoço
 



14:00
Debate – Responsabilidade/intervenção/dotação dos enfermeiros de reabilitação no ato de saúde 
 

Moderador - António Amaral - Professor coordenador, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

 

- Manuel Oliveira - Comissão para a reforma dos cuidados primários

- Manuel Lopes - Comissão para a reforma dos cuidados continuados

- Filipe Marcelino - Comissão para a reforma hospitalar

 

- Isabel Ribeiro - Presidente da APER (Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação)

- Belmiro Rocha - Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação, Ordem dos Enfermeiros

- Sérgio Gomes - Chief Nursing Officer - DGS

16:00
Comunicações livres



Workshops

21 de março de 2018
14:00
Ergonomia em contexto laboral
 

Pedro Henriques

16:00
Massagem terapêutica 
 

Fátima Ferreira

22 de março de 2018
14:00
Técnicas não farmacológicas no alívio da dor
 

Graça Folhas

14:00
A VNI e mobilização de secreções
 

Manuel Mariz e Linde

16:00
Drenagem linfática
 

Tânia Azevedo

16:00
Reabilitação com plataformas interativas
 

Eugénia Mendes, André Novo e Leonel Preto

16:00
Cinesiterapia respiratória na criança
 

Paula Pleno e Paulo Castelhano



Programa social

22 de março de 2018
18:00
“Fado ao Centro”
O Fado ao Centro é uma Casa de Fados que apresenta todos os dias do ano, sem exceção, um Espetáculo de Fado de Coimbra ao

vivo.

Nela poderá sempre contatar com músicos, onde poderá trocar impressões, experiências, fazer perguntas sobre o Fado de Coimbra,

sobre a Guitarra Portuguesa. Com um rigoroso processo de seleção, no Fado ao Centro atuam apenas os melhores músicos da

cidade de Coimbra, sempre estudantes e antigos estudantes.

O jornal Inglês "THE GUARDIAN" distinguiu o Fado ao Centro como um dos 15 locais de VISITA OBRIGATÓRIA em Portugal.

Também, poderá visitar a "Oficina de Construção de Instrumentos" do Fado ao Centro, onde trabalha em permanência o conceituado

e estudioso Luthier "Eduardo Loio", e que leciona cursos de construção de instrumentos (Guitarra Portuguesa, Viola, Cavaquinho,

Bandolim).

O Fado ao Centro é um local de passagem obrigatório de músicos e personalidades de todo o mundo que visitam Coimbra! Na senda

do imparável trabalho cultural que tem estado a ser promovido pelo Fado ao Centro®, poderá também encontrar diversas edições

exclusivas de Livros, CD´s e DVD´s, relacionadas com o Fado de Coimbra.

 

 

20:30
Jantar Social
 

Local a defenir brevemente

23 de março de 2018
14:00
Museu Machado de Castro
 

Este museu é a instituição permanente mais importante de Coimbra. Encontra-se na Alta de Coimbra, muito perto da Universidade e

da Sé Nova.

O Museu Nacional Machado de Castro abriu as portas ao público, a 11 de outubro de 1913, inserindo-se numa estrutura edificada

que era o paço episcopal. Ainda são notórios os vestígios do claustro e o criptopórtico (século I), sendo que este último constitui a

mais importante construção romana conservada em Portugal. Estão presentes neste museu coleções de peças religiosas e achados

arqueológicos constituídos por peças de ouro, prata, cerâmica e pinturas provenientes de conventos, mosteiros e estações

arqueológicas de Coimbra e outras localidades de Portugal.

 

   

 

14:00
Visita à zona histórica da Universidade de Coimbra (Património Mundial)
A Universidade de Coimbra com o seu riquíssimo património histórico, arquitetónico e cultural, constituindo um precioso acervo

comum da Humanidade, reconhecida pela UNESCO, a 22 de junho de 2013, como património mundial, galardão que mais do que o

reconhecimento do valor arquitetónico do Complexo Universitário de Coimbra, sublinha o Valor Universal da Cultura e da Língua

Portuguesas e reconhece o papel central que Portugal teve na formação do mundo. A Universidade de Coimbra é, ainda,



reconhecida pela ação central que tem vindo a desempenhar na história da humanidade.

A sua Biblioteca Joanina do século XVIII situada no Palácio das Escolas da Universidade de Coimbra, no pátio da Faculdade de

Direito da Universidade de Coimbra, apresenta um estilo marcadamente rococó, sendo reconhecida com uma das mais originais e

espetaculares bibliotecas barrocas europeias. Além de local de pesquisa de muitos estudiosos, o espaço é ainda frequentemente

utilizado para concertos, exposições e outras manifestações culturais.

 

   

 


