Deliberação das Comunicações Orais
Após leitura e análise de todas as propostas de comunicações orais apresentadas, o júri foi da
opinião que as mesmas cumpriram os critérios de qualidade e a sua apresentação constituiu
excelentes momentos formativos.
Consideramos que, a sua partilha, sem exceção e de forma mais ou menos direta contribuirá
para o desenvolvimento de saberes e consequentemente a melhoria da qualidade dos
cuidados de saúde na generalidade e de enfermagem na especificidade do cuidar da pessoa
com feridas.
Os trabalhos apresentados refletem resultados da pesquisa e de investigação de profissionais
motivados para estudar esta temática tão representativa para a comunidade e para as pessoas
com feridas simples ou complexas. Estamos convictos de que a produção de conhecimentos
gerada irá necessariamente interferir de forma significativa na melhor qualidade e vida das
pessoas e suas famílias afetadas com feridas.
Como planeado e definido à partida, pela organização do evento, as 3 comunicações orais que
obtiveram o score mais elevado na apreciação do júri especialmente definido para tal, foram
premiadas.
Assim, e tendo em conta critérios definidos relativamente a:
(1) A apresentação no que diz respeito à disposição do conteúdo, à explicitação da
mensagem e aos recursos utilizados;
(2) Ao conteúdo e metodologia, no que diz respeito à colheita de dados, à consistência
e desenvolvimento científico;
(3) Aos resultados, no que diz respeito à pertinência, à aplicabilidade na prática e às
conclusões;
o júri deliberou que a Comunicação Oral que integrou de forma mais objetiva os critérios
acima mencionados, foi a comunicação com o título: “A pessoa com úlcera vasculogénica
crónica: o papel do enfermeiro de família na ades\ao ao regime terapêutico” apresentada por
Isabel Cristina Silva Lopes. Em segundo lugar, classificou a comunicação com o título “Eficácia
da prática simulada na aplicação de terapia compressiva” apresentada por Raquel Filipa
Gonçalves de Carvalho e em 3º lugar a comunicação com o título “A educação para a saúde na
capacitação do cuidador principal” apresentada por Nelson Manuel Cardoso Mendão.

A resolução do Júri foi complexa pela qualidade dos trabalhos apresentados, pelo que após
deliberação exaustiva decidiu atribuir duas menções honrosas aos trabalhos com o título
“Vivências significativas de pessoas idosas com úlcera crónica nos membros inferiores”
apresentada por Catarina Andreia Azevedo e “Estudo de caso – terapia de pressão negativa”
apresentada por Lívia Sofia Mendes Dias.
Muitos Parabéns a todos,

Deliberação do Póster
Após a apreciação de todos os pósteres apresentados pelos profissionais de saúde que de
forma exímia trabalham esta área clínica tão importante para as pessoas e para as
comunidades e que com o seu trabalho influenciam de forma significativa a qualidade de vida,
em todas as suas vertentes, daqueles que sofrem com feridas que no contexto atual acarretam
importantes impactos económicos e financeiros, os nossos sinceros parabéns!
A partilha de conhecimentos produzidos pelos vossos trabalhos /pósteres – é sempre uma
mais-valia para qualquer evento científico em saúde.
Tendo em conta o pré-estabelecido pela organização do evento, foram premiados 3 pósteres,
tendo em conta critérios de análise científica, que o júri definiu como os mais importantes,
nomeadamente critérios de formatação, nomeadamente apresentação, gráfica e de leitura
facilitada; critérios científicos de estrutura, metodologia e conteúdo significativo para o
desenvolvimento profissional e impacto para o bem-estar e melhoria no estado de saúde das
pessoas e por fim critérios de resultado/ impacto, como sejam as conclusões e a aplicabilidade
na prática clínica.
Assim, após análise exaustiva, pelo exigente nível dos trabalhos apresentados, o júri deliberou
que o póster que melhor integra os critérios atrás referidos é o “Cuidados de enfermagem à
pessoa com doença de Buerger – estudo de caso” discutido pela autora Jacinta Manata.
Seguido do póster com o título “Tratamento de úlceras de pressão com cutimed sorbact num
serviço de cirurgia geral” discutido pela Cátia Lopes e finalmente, o póster com o título
“Aplicação de factores de crescimento em úlceras crónicas” discutido por Rui Garcia.

Muitos Parabéns a todos,

