
seminário saúde mental
modalidades psicoterapêuticas

09 de julho 2014  

escola superior de enfermagem do porto

temas:

> Intervenções (Psico) terapêuticas em 
enfermagem

> Workshop sobre Reiki: o Reiki em 
doentes oncológicos

sUBmIssÃO De ResUmOs  
De PÓsteRes:

> até 02 de julho em www.esenf.pt

LOCaL:

> eseP // enfermagem Porto // auditório

INsCRIÇÕes & INFO:

> www.esenf.pt

COmIssÃO ORGaNIZaDORa:

> Prof. Dra. Isilda Ribeiro, enfª. sandra moreira



ProGrama 

09:00h . SeSSão de abertura
Professor Doutor Wilson Correia de Abreu [coord. Mestrado]
Professora Doutora Isilda Ribeiro  [coord. da Unidade Curricular]

09:30h . intervençõeS (pSico)terapêuticaS 

em enfermagem
Moderação - Professora Doutora Isilda Ribeiro [ESEP]

comunicação terapêutica em enfermagem   
Professora Teresa Coelho [Escola Superior de Saúde de Santarém]

intervenções psicoterapêuticas no contexto da 
pedopsiquiatria 
Enf.º José Carlos Baltazar  [CHP - Serviço de Pedopsiquiatria]

avaliação das intervenções psicoterapêuticas 
descritas na nic
Enf.º Francisco Sampaio [Hospital de Braga]

11:00h . intervalo para café

comentador
Enf.º Jorge Cadete [Presidente do Conselho Diretivo Regional da 
Seção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros]

11:30h . intervençõeS pSicoterapêuticaS, 

SocioterapêuticaS e pSicoeducacionaiS 
competência (f4) - enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde mental
Enf.ª Delmina Afonso  [Hospital de Magalhães Lemos]

12:30h . debate 

13:00h-14:30h . almoço convívio

14:30h . WorkShop Sobre reiki: o reiki em 

doenteS oncológicoS 
Moderação - Enf.ª Sandra Moreira [ULSM – UCC de S.M.Infesta]

o reiki na perspetiva do enfermeiro 
Enf.ª  Zilda Alarcão [Hospital de São João]
Enf.ª  Raquel Mendes  [Hospital de São João - Serviço de Psiquiatria]

16:30h . intervalo para café

16:30h . apreSentação de póStereS
Estudantes do Mestrado em Saúde Mental e Psiquiatria e CPLEESMP

17:00h . painel de conferênciaS 

intervenções psicoterapêuticas na perspetiva dos 
estudantes do mesmp/cpleesmp: a realidade em cabo 
verde 
Professor Doutor José Carlos Carvalho [ESEP]
Enf.ª  Sónia Teixeira
Enf.ª Laura Pinto

17:30h . entrega de prémioS e SeSSão de 

encerramento
Conclusões: Professor Doutor Wilson Abreu [ESEP]

inscrições:

estudantes: gratuita

profissionais: 10€

SubmiSSão de reSumoS de póStereS
data limite de submissão de pósteres: 02 de julho de 2014
Data de comunicação de resultados pela Comissão Científica: 04 de julho de 2014

iNSCriÇÕeS e SubmiSSão em 

www.esenf.pt


