Programa da Conferência
May 28, 2020
11:30
CerimÃ³nia de Abertura
Aida Cruz Mendes; Lurdes Lomba; Marie-Louise Luiking;

12:15
ConferÃªncia "COVID19 Lessons learned & experiences shared, Italy"
Walter de Caro
Host: Gerardina Harnett

12:50
Coffee-break
13:15
ConferÃªncia: â€œEnfermeiros/as na Europa: recurso vital para a cobertura universal de saÃºdeâ€•
Ananda Fernandes
Host: Jan Dewing

13:55
Workshop 1 - â€œVirtual Patients in Nursing Education - a tour with Body Interactâ€•
By Body Interact&trade;

14:45
Coffee-break
15:10
Workshop 2 - PrÃ¡tica Baseada na EvidÃªncia
João Apóstolo; Vinciya Pandian;

15:10
Workshop 5 - "Writing for Publication: Publication Ethics"
Parveen Ali; Roger Watson;

15:10
ComunicaÃ§Ãµes Livres
Para descarregar a distribuição de comunicações orais, pósteres e simpósios clique aqui.
Os Pósteres ViPER, Comunicações Orais e Simpósios pré-gravados também se encontram disponíveis para consulta.

16:40
Coffee-Break
16:50
ConferÃªncia â€œInfluenciando a saÃºde global: reflexÃµes sobre o passado e planos para o futuroâ€•
Richard Ricciardi
Host: Marie Louise Luiking

17:30
PrÃ©mios de reconhecimento Europeus
Marie-Louise Luiking

18:00
Keynote - â€œSigmaâ€™s contribution to global nursingâ€•
Elizabeth Madigan
Host: Nicola Cornally

May 29, 2020
11:30
ComunicaÃ§Ãµes Livres & ApresentaÃ§Ãµes pelos vencedores dos PrÃ©mios da Sigma Europa de

ExcelÃªncia 2020
Para descarregar a distribuição de comunicações orais, pósteres e simpósios clique aqui. Os Pósteres ViPER, Comunicações Orais e
Simpósios pré-gravados também se encontram disponíveis para consulta.
Prémio Sigma Europeu de Excelência na Educação em Enfermagem 2020
Galardoado(a): TBD
Título: "Inovar a saúde de amanhã: existe um papel para os enfermeiros?"
Prémio Sigma Europeu de Excelência na Prática Clínica em Enfermagem 2020
Galardoado(a): TBD
Título: "Os principais desafios para os enfermeiros da prática clínica"
Prémio Sigma Europeu de Excelência na Investigação em Enfermagem 2020
Galardoado(a): TBD
Título: "OLHANDO PARA TRÁS PARA AVANÇAR: Desenvolver Investigação em Enfermagem com impacte"

11:30
Workshop 3 - "SeguranÃ§a do Paciente: 20 anos de momentos decisivos"
Sofia Macedo

11:30
Workshop 4 - "Writing for Publication: avoiding the pitfalls"
Leslie Gelling

11:30
Workshop 6 - "Pearls and pitfalls: Making long-distance research collaborations work"
Birgit Heckemann; Caroline Dickson; Marie-Louise Luiking;

13:00
Coffee-break
13:25
ConferÃªncia - "InovaÃ§Ã£o em Enfermagem: Necessidade ou oportunidade?"
Pedro Parreira
Host: Liz Westcott

14:05
ConferÃªncia â€œIMPLEMENTAR PARA AUMENTAR O IMPACTO: implementaÃ§Ã£o da ciÃªncia para
promover a prÃ¡tica de enfermagem informada pela evidÃªnciaâ€•
Theo van Achterberg
Host: Harshida Patel

14:40
Coffee-break
15:10
ConferÃªncia - "COVID19: LiÃ§Ãµes aprendidas e experiÃªncias partilhadas pelos EUA"
Jason Farley
Host: Lurdes Lomba

15:45
ConferÃªncia "Florence Nightingale @ 200: um Ã-cone contemporÃ¢neo?"
Anne Marie Rafferty
Host: Joy Merrell

16:15
Coffee-Break
16:25
Keynote - "Call to Action for Nurses during Covid-19 and the Year of the Nurse & Midwife"
Howard Catton
Host: Marie-Louise Luiking

17:05
SessÃ£o de encerramento & ApresentaÃ§Ã£o dos prÃ©mios
Marie-Louise Luiking

Comentários Finais.
Prémios para o melhor póster ViPER, comunicação Oral e simpósio.
Anúncio da 6ª Conferência Europeia Bienal da STTI.

Workshops
May 28, 2020
13:55
Workshop 1 - â€œPacientes virtuais no Ensino de Enfermagem - um tour com a plataforma Body
Interactâ€•
Body Interact&trade;
Resumo:
No campo dos cuidados de saúde, o conhecimento e o raciocínio clínico são fundamentais no que diz respeito à qualidade e
confiança na tomada de decisões. O desenvolvimento do conhecimento e o raciocínio clínico são influenciados não apenas pelos
fatores intrínsecos dos estudantes, mas também por fatores extrínsecos como a satisfação com o conteúdo ensinado, recursos
pedagógicos e métodos pedagógicos, e a natureza dos objetivos e desafios propostos.
Cada vez mais os educadores desempenham o papel de facilitadores da aprendizagem, em vez de simples "transmissores de
conhecimento", e encaram os estudantes como aprendizes ativos, capazes de atribuir significados individuais a seus objetivos
pessoais, desafios e experiências para construir seu próprio conhecimento ao longo do tempo.
Um conjunto de inovações em tecnologias de simulação de saúde levaram à simulação virtual clínica baseada em pacientes virtuais.
É um tipo de simulação que permite um exercício interligado de habilidades clínicas, habilidades de decisão e habilidades de
comunicação usando pacientes virtuais em múltiplos ambientes clínicos.
Nesta oficina, apresentaremos os resultados de um estudo controlado randomizado sobre o efeito da simulação virtual clínica no que
diz respeito à retenção de conhecimento, raciocínio clínico, auto-eficácia e satisfação com a experiência de aprendizagem entre
estudantes de enfermagem e vamos fazer um hands-on experiência de aprendizagem diagnosticando e tratando pacientes virtuais.

15:10
Workshop 2 - PrÃ¡tica Baseada na EvidÃªncia
João Apóstolo; Vinciya Pandian;
Sessão de 80 minutos
Tópicos:
Introdução à PBE (o modelo do Instituto Joanna Briggs)
Importância da avaliação crítica da literatura
Apreciação crítica do estudo pelos participantes
Componentes de um projeto de PBE (o Modelo Baseado na Evidência de Johns Hopkins)
Implementação de um projeto de PBE (exemplo de programa de resposta rápida na Nigéria)
Objetivos:
O formando será capaz de
1. Compreender a importância e os componentes de dois tipos de modelos de PBE
2. Compreender a importância da avaliação crítica da literatura
3. Avaliar criticamente estudos de investigação primária
4. Identificar os diferentes componentes de um projeto de PBE
5. Descrever como implementar um projeto baseado na evidência

15:10
Workshop 5 - Writing for Publication: Publication Ethics
Parveen Ali; Roger Watson;
Facilitators:
Roger Watson
Professor of Nursing, School of Health Sciences, University of Hull
Editor in Chief: Journal of Advanced Nursing/ Nursing Open
and
Parveen Ali
Health Sciences School, Division of Nursing and Midwifery, The University of Sheffield
Editor in chief Nursing Open
Themes:
1. Publication Ethics

2. Issue in opan access publication
3. Avoiding the predatory journals
Objectives:
By the end of this workshop delegates will be able to:
&bull; State the 6 main areas of ethical concern in academic publishing
&bull; Know how to develop best practice for authorship of studies
&bull; Avoid &lsquo;salami slicing' of studies
&bull; Know what the routes to open access publishing are
&bull; Develop a stratgey to recognise and avoid prodatory publishers

May 29, 2020
11:30
Workshop 3 - "SeguranÃ§a do Paciente: 20 anos de momentos decisivos"
Sofia Macedo
80 minute session
A defesa da segurança do paciente é mais do que evidente, pois ninguém pode argumentar a favor de causar danos aos pacientes.
Desde a publicação de "To Err is Human", a segurança do paciente tem sido uma das principais prioridades dos decisores políticos
em saúde pública. Passados vinte anos, embora tenha havido progresso, a ocorrência de danos a pacientes permanece uma
realidade diária nos sistemas de saúde do mundo inteiro.
Quando os países efetuam reformas aos seus sistemas de saúde, os programas nacionais de saúde devem assegurar não só a
integração da cobertura universal de saúde (CUS), como também a segurança da cobertura de saúde. Para tal, deve-se conceber e
implementar novos modelos de cuidados, e as instituições devem procurar alcançar cuidados altamente adequados, à semelhança de
outras indústrias que possuem uma reputação de segurança incontestável. Por isso, é preciso ter em vista os princípios das
Organizações de Alta Confiabilidade, para garantir o empoderamento dos pacientes como coautores de cuidados de saúde,
assegurar a segurança dos pacientes e da CUS sem danos através da segurança dos recursos humanos, e evitar consequências
negativas não intencionais através da regulamentação adequada da saúde digital.
O conhecimento sobre a segurança do paciente tem aumentado durante os últimos vinte anos, e, por conseguinte, a comunidade
médica possui alicerces robustos para começar a implementar estratégias baseadas na evidência que garantam a segurança dos
cuidados de saúde. A Jeddah Declaration on Patient Safety (Declaração sobre segurança do paciente de Jeddah), 2019, é um
documento acionável que oferece orientação a decisores políticos e outras entidades decisoras que têm em vista uma CUS sem
danos.
No entanto, dado o alto nível de complexidade dos sistemas de cuidados de saúde e a sua vulnerabilidade ao erro, pretende-se saber
qual é o caminho certo para uma prestação de cuidados mais segura.
O workshop sobre segurança do paciente fornecerá informações sobre os seguintes tópicos:
1. A ciência da segurança: princípios em prática
2. A cultura da segurança do paciente
3. Avaliação e melhoria da cultura de segurança, Questionário sobre Cultura da Segurança do Paciente
4. Compreender os sistemas e o efeito da complexidade nos cuidados ao paciente
5. Fatores humanos e Segurança do Paciente
6. Compreensão e Gestão de Riscos Clínicos
7. Segurança dos recursos humanos: burnout, índices, dotações seguras
8. Erros Médicos
9. Trabalho de equipa e comunicação em prol da segurança do paciente
10. Capacitação do Paciente e o seu Envolvimento na Comunidade
11. Sistema de Notificação
12. Abordagem de Gestão da Mudança
13. Segurança do Paciente 2.0
14. Tradução do Conhecimento (CT): Declaração de Jeddah/Ação Global sobre Segurança do Paciente: 72ª Resolução da AMS.
Os participantes terão a oportunidade de:
- Identificar tendências e questões relacionadas com a segurança do paciente no âmbito dos cuidados de saúde
- Resumir os mais importantes princípios para a conceção fiável e a lógica de sistemas
- Avaliar o papel e o valor dos vários tipos de sistemas de notificação para melhorar a segurança do paciente
- Analisar oportunidades e desafios para o envolvimento do doente e da família na segurança do paciente

- Descrever a correlação entre a segurança dos recursos humanos e a segurança do paciente
- Compreender os princípios de organizações de alta confiabilidade e a segurança do paciente 2.0
- Conhecer a Resolução de Ação Global para a Segurança do Paciente aprovada durante a 72ª AMS 2019 e a Declaração sobre a
Segurança do Paciente de Jeddah 2019.

11:30
Workshop 4 - "Writing for Publication: avoiding the pitfalls"
Leslie Gelling
Sessão de 40 minutos
Tópicos:
1. Escrever para publicação e escolher o periódico certo
2. Compreender o processo de peer-review (revisão por pares)
3. Desenvolver um plano de escrita pessoal
Objetivos:
No final deste workshop, os participantes terão:
&bull; refletido sobre a importância de escrever para publicação;
&bull; considerado o seu próprio comportamento de escrita;
&bull; discutido estratégias eficazes para uma escrita produtiva e bem-sucedida;
&bull; considerado como navegar com sucesso o processo de revisão por pares; e
&bull; começado a desenvolver um plano de escrita pessoal.

11:30
Workshop 6 - Pearls and pitfalls: Making long-distance research collaborations work
Birgit Heckemann; Caroline Dickson; Marie-Louise Luiking;
Themes:
1. Presenting the group and introduction to our topic
&bull; Why did we choose migrant health?
&bull; Background & context.
2. Advantages, challenges and considerations when working via long-distance
&bull; Advantages: flexibility, international collaboration, input from many angles, expertise,...?
&bull; Challenges: Variety in experience, viewpoints, more complicated processes, (e.g. ethics applications), cultural differences (to
include Hofstede's work?)
&bull; Considerations and strategies. (Planning meetings, data sharing, storage and management...)
3. What are your experiences?
&bull; Discussion with workshop participants on their ideas, experiences and thoughts.
Objectives:
By the end of this workshop delegates will be able to:
1. State the 6 main areas of importance to a collaborative
2. To be able to recognise the challenges of working in long-distance research collaborations.
3. Know how to develop best practice towards collaborative research work.
4. Able to discuss the implications for data sharing, storage and management.
5. Develop a strategy to be able to work effectively in a group with everyone's active participation.
Reference:
1. Marie-Louise Luiking Birgit Heckemann Parveen Ali Connie Dekker?van Doorn, Sumana Ghosh, Angela Kydd ,Roger Watson,
Harshida Patel .(2018) Migrants' Healthcare Experience: A Meta?Ethnography Review of the Literature. Journal of Nursing
Scholarship. https://doi.org/10.1111/jnu.12442
2. Hofstede, Geert (2001). Culture's Consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd
ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. ISBN 978-0-8039-7323-7. OCLC 4509396

Resumos aceites
May 28, 2020
15:10
Trabalhos aceites (28 de maio)
As apresentações ao vivo para 28 de maio podem ser descarregadas aqui.
Os Pósteres ViPER, Comunicações Orais e Simpósios pré-gravados também se encontram disponíveis para consulta.

May 29, 2020
11:30
Trabalhos aceites (29 de maio)
As apresentações ao vivo para 29 de maio podem ser descarregadas aqui.
Os Pósteres ViPER, Comunicações Orais e Simpósios pré-gravados também se encontram disponíveis para consulta.

