
II Simposium de 

Investigação em Enfermagem: 

           da visão à implementação 

Organização: Núcleo de Investigação 

 

O desenvolvimento da ciência de enfermagem acentuou as discussões em torno da construção de um saber 

específico, sobretudo a partir dos anos 60, o qual, alicerçado nas teorias de enfermagem e incorporado na 

prática, abre novas áreas de investigação, num círculo virtuoso. 

A nível mundial e, particularmente em Portugal, o reconhecimento da evolução da profissão e da disciplina 

evidenciou a necessidade de investigar, explicitada em todos os diplomas legais relativos à enfermagem. 

Pese embora o crescente investimento, predominantemente associado aos mestrados e doutoramentos, 

constata-se, como noutros países, que permanece preocupante a aparente desadequação da investigação à 

prática. 

O II Simposium, organizado pelo Núcleo de Investigação em Enfermagem, de acordo com o plano da Direção 

de Enfermagem, pretende promover o incremento da investigação, contribuir para melhorar a visão para a 

investigação em enfermagem, para que, centrada na essência do cuidar, se traduza na melhoria da qualida-

de dos cuidados e contribua para o aumento de sinergias que visam a sistematização da implementação. 

A sua realização pretende, ainda, promover a visibilidade da profissão, em alinhamento com a campanha 

“NursingNow”, desenvolvida pela OMS e pelo International Council of Nurses, associada também às come-

morações dos 200 anos do nascimento de Florence Nightingale, em 2020, destacado como o “Ano da Enfer-

magem”. 

 
 

Organização: Áurea Andrade, António Marques, Andréa Marques, Bertina Lopes, Cármen Nogueira, Dulce Carvalho, Edu-

ardo Santos, Helena Tavares, Maria do Céu  Nunes, Ricardo Ferreira, Telma Vidinha, Teresa Neves.  

Preços:  

• Profissionais do CHUC -  gratuito 

• Profissionais externos ao CHUC  - Simposium 10€ e Cursos pré-simposium 15€.  

www.chuc.min-saude.pt/paginas/ii-simposium-de-investigacao-em-enfermagem.php  

novembro 
20 a 22 2019 

AUDITÓRIO HUC 

Inscrições em:  https://forms.gle/rwNdBd8WTdkfwnVJ7  
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PROGRAMA 

20 de novembro, 4ª feira, das 15H00-17H00 
Fim do 1º ciclo de Encontros de investigação 2018/2019.  
 
21 de novembro, 5ª feira, das 09H00-17H00 
2 Cursos pré-Simposium (inscrições limitadas): 

Curso I – Redação e Divulgação de resultados - Ricardo Ferreira 
Curso II – Investigação Fenomenológica – Lucília Nunes 

 
 
22 de Novembro, 6ª feira - Simposium 
 
8H30 
Abertura do secretariado 
 
9H00 
Mesa 1: Resultados de Investigação no CHUC 

Moderador: Telma Vidinha 
• Juízo clínico sobre a capacitação do prestador de cuidados - Ma-

ria do Céu Nunes 
• Conhecimento dos profissionais de saúde em cuidados paliativos 

-  Teresa Neves 
• Cuidados pós-alta à pessoa com depressão - Dulce Carvalho 
• Viabilidade de uma intervenção psicoeducativa na ansiedade em 

adolescentes e cuidadores - Tânia Morgado 
 
10H15  
Intervalo 
 
10H30 
Sessão de abertura: 

Ministra da Saúde (a confirmar), Presidente ARS Centro (a confir-
mar), Presidente SRC OE (a confirmar), Presidente do Conselho de 
Administração CHUC, Presidente ESEnfC (a confirmar), Enfermeira 
Diretora  CHUC 

 
 

 
11H00 
Mesa 2: Da produção à implementação 

Moderadora: Madalena Cunha 
• Importância da criação / estudos primários – Andréa Marques 
• Importância da Síntese da evidência – Eduardo Santos 
• Importância da implementação da evidência – Daniela Cardoso 

 
12H15 
Almoço 
 
14H00 
Mesa 3:  Perspetivas sobre a investigação em contexto clínico 

Moderadora: Maria Augusta Sousa 
• Manuel Amezcua 
• António Marques 
• Núcleo UICISA: E / CHUC -  Áurea Andrade e Aida Mendes  

 
15H30 
Painel: Visão para a investigação 

Moderador: Maria do Céu Barbieri 
Abel Paiva, Élvio Jesus, Lucília Nunes, Manuel Rodrigues, Margarida 
Vieira 
 
 

Concurso de Pósteres 
• Só serão aceites pósteres que reportem resultados de estudos de investiga-

ção; 

• Para apresentação da candidatura deve ser submetido um resumo até ao 
dia 4 de novembro de 2019 para o mail: nie@chuc.min-saude.pt;  

•  Os autores serão informados da decisão sobre a seleção até dia 11 de no-
vembro de 2019; 

• O regulamento completo deve ser consultado no site do congresso. 


