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PO1 Mental health literacy psychoeducational intervention of adolescents in a school context: a pilot study

PO2 Os Níveis de Saúde Mental Positiva dos Adolescentes – Resultados Preliminares

PO3 Vulnerabilidade Psicológica dos Adolescentes – Resultados Preliminares

PO4 Nível de Saúde Mental Positiva e e-Literacia em Saúde em Estudantes de Enfermagem 

PO5 Nível de Saúde Mental Positiva e e-Literacia em Saúde de um grupo de estudantes de nacionalidade francesa a estudar 
em Portugal

PO6 O consumo de substâncias nos jovens durante o confinamento

PO7 Saúde Mental e o consumo de substâncias - Estudantes do Ensino Superior em regime presencial e em confinamento

PO8 Adição à Internet - Estudantes do Ensino Superior no Alentejo

PO9 A saúde mental positiva de pessoas submetidas a teste COVID no distrito de Bragança

PO10 Aconselhamento e saúde mental perinatal

PO11 Promoção de Literacia de pessoas com diabetes e família: Abordagem centrada na família

PO12 Conhecimentos dos estudantes universitários sobre a dádiva de sangue
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PO13 Pregnancy loss: Parent´s experiences with health professionals

PO14 O Homem, Pai e a Perda Gestacional

PO15 Práticas na Assistência Pré-Natal: Satisfação e necessidades de informação/orientação dos pais

PO16 Pacifier use and breastfeeding duration

PO17 Performance alimentar do recém-nascido pré-termo

PO18 Educação para a Saúde realizada à criança/família: perspetiva dos pais

PO19 Higiene das mãos das crianças internadas em pediatria e dos seus acompanhantes: perceção dos enfermeiros

PO20 Qualidade de vida e satisfação com o tratamento com sistema de perfusão subcutânea continua de insulina em ado-
lescentes com DM1 

PO21 Construção e validação de um aplicativo móvel para promoção da autovigilância do pé da pessoa com diabetes: um 
projeto centrado no cliente

PO22 Programa de Gestão de Casos em Oncologia: potencial da informação para inferência de perfil de Caso

PO23 Doenças neurodegenerativas numa ULS da região Centro de Portugal
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PO24 Impact of the COVID-19 outbreak on the difficulties and burden experienced by family caregivers of older dependent 

persons

PO25 Perceptions from experts in nursing homes during Covid 19 outbreak: resources, needs and future ways

PO26 Cuidados de enfermagem para a inclusão social da pessoa com deficiência física adquirida: revisão integrativa

PO27 Toolkit de avaliação do potencial da pessoa dependente para melhorar o autocuidado

PO28 Projeto PT4Ageing – intervenção piloto no domínio da autogestão em idosos com doença crónica

PO29 Enfermagem de Reabilitação no domicilio e a capacidade funcional dos idosos frágeis: revisão integrativa

PO30 Avaliação da Deglutição – Intervenção do Enfermeiro de Reabilitação

PO31 Terapêuticas de Enfermagem à pessoa em hospitalização domiciliária

PO32 Fatores que influenciam a construção dos cenários de simulação em enfermagem: revisão integrativa

PO33 Influência da Prática Simulada em Suporte Básico de Vida na Prática Clínica dos Enfermeiros

PO34 Integração dos enfermeiros no Bloco Operatório: protocolo scoping review

PO35 Preparação de medicação injetável em contexto hospitalar: resultados de estudo piloto


