NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS
1.

Os trabalhos apresentados devem ser originais e situarem-se na área do género e da saúde/doença sexual;
2. Cada autor poderá, no máximo, propor três trabalhos;
3. Cada trabalho poderá ter até cinco co-autores;
4. Existem duas modalidades de apresentação:
comunicações livres (10 minutos) e posters;
5. Os resumos devem ser apresentados em português ou inglês;
6. A data de envio dos resumos é até dia 28 de
setembro de 2020;
7. Os resumos não devem exceder as 500 palavras e, devem ser escritos em formato Arial
tamanho 12 no formulário disponível no site
www.apenfermeiros.pt.
8. Os resumos devem incluir o enquadramento
conceptual, objetivo/pergunta de investigação,
tipo de estudo; participantes; procedimentos
metodológicos de colheita e análise de dados;
aspetos éticos; resultados e conclusões;
9. Todas as dúvidas processuais devem ser enviados para saudesexual.ape@gmail.com;
10. A seleção de resumos será da responsabilidade
da comissão científica, podendo esta propor a
alteração da modalidade de apresentação;
11. A aceitação ou recusa dos resumos será comunicada ao primeiro autor até 15 de outubro de
2020;
12. Se o resumo for aceite, os autores devem estar
inscritos no evento até 20 de outubro de 2020;

13. O primeiro autor deve responsabilizar-se por
todas as despesas relacionadas com a participação no evento científico. Se até 20 de outubro de 2020 não forem feitas as inscrições, os
resumos serão eliminados do programa;
14. As apresentações podem ser realizadas em
português ou inglês;
15. Os posters devem conter o logotipo da conferência. Devem também ser enviados em formato digital e impressos, sendo legíveis a uma
distância de 1,50 metros. As dimensões para
impressão não devem exceder 120X90 cm;
16. Os resumos das comunicações e os posters
apresentados na conferência serão objeto de
publicação em formato e-book.
17. Os autores dos resumos de trabalhos submetidos e aceites para serem apresentados no
evento, autorizam que a APE publique e distribua por meio físico, eletrónico ou outro o conteúdo dos resumos e dos posters.
18. Para o envio de resumos e inscrições aceda
ao site da APE: http://www.apenfermeiros.pt
Os resumos têm de ser submetidos através do
preenchimento do formulário disponível no site.
Público alvo: enfermeiros, médicos, fisioterapeutas,
psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, estudantes da
área da saúde e das ciências sociais.

Valor da inscrição (presencial ou videoconferência):
Estudantes........20 euros
Profissionais.....30 euros
Sócios da APE, estudantes da ESEL (1º, 2º e 3º ciclo) e professores da ESEL têm 50% de desconto, no valor da inscrição.
Email de contato: saudesexual.ape@gmail.com
Inscrições no site: www.apenfermeiros.pt
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19 e 20 de
Novembro 2020
Departamento de Saúde Sexual
da Associação Portuguesa de
Enfermeiros em parceria com a
Escola Superior de
Enfermagem de Lisboa
LOCAL DE REALIZAÇÃO:
ESEL – AUDITÓRIO DO PÓLO RAVARA

✜✜ 1º dia - 19 novembro
9.00 Sessão de Abertura:
João Santos (ESEL), João Fernandes (APE), Alexandra
Tereso (Departamento de Saúde Sexual - APE)
1ª CONFERÊNCIA (9.30 – 10.30): SEXUALIDADE, MITOS E
TABUS: ENTRE O EROTISMO E A MEDICALIZAÇÃO 		
À conversa com Marta Crawford

Intervalo para café (30 minutos)
2ª painel (16.00 – 17.30) Saúde versus doença sexual
dos homens: indicadores, intervenções e registos
Literacia em saúde e acesso aos cuidados de saúde nos
homens: desafios e oportunidades para a saúde global
Inês Fronteira (IHMT)

Moderador: Jorge Cardoso (Instituto Universitário Egas
Moniz)
Almoço livre (1 hora 30 minutos)
3ª CONFERÊNCIA (14.00-15.15) “HOMEM QUE É HOMEM
NUNCA SE NEGA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE AS
‘COMPETÊNCIAS’ SEXUAIS MASCULINAS”. Fernando
Mesquita (fernandomesquita.net)

Comentadora: Verónica Policarpo

Indicadores e trabalho que tem sido desenvolvido
nesta área Cristiano Marques (Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde)

Intervalo para café (30 minutos)

Enfermagem na saúde/doença sexual dos homens Maria
Manuela Madeira (OE)

Intervalo para café (30 minutos)

“Lugares” da saúde/doença sexual masculina na
linguagem CIPE Teresa Leal (ESEL)

4ª painel (15.45 – 17.15) – Da evidência científica às
boas práticas

1º Painel (11.00 – 12.45) Da procura de prazer à procura
de cuidados de saúde: proximidades e distanciamentos
entre os homens e os profissionais de saúde
Testemunhos na primeira pessoa
Aproximações anónimas - Sexualidade em Linha Paula
Pinto (Sexualidade em Linha-IPDJ)
Sexualidade, erotismo e prazer: contextos da normalidade
e da não normalidade Jorge Oliveira (Espaço T)
Inclusão das masculinidades: das políticas de saúde aos
quotidianos dos cuidados Lisa Vicente (MAC)
O acesso e a utilização dos cuidados de saúde pelos
homens: da prevenção, ao diagnóstico e tratamento João
Pina (CHULC-Hospital de São José)
Comentadora: Márcia Lopes (USF Descobertas - ACES
Lisboa Ocidental e Oeiras - ARS Lisboa e Vale do Tejo)
Almoço livre (1 hora 45 minutos)
2ª CONFERÊNCIA (14.30 – 15.30) “SEXO A QUANTO OBRIGAS”
Vasco Prazeres (DGS)
Comentadora: Vanessa Cunha (ICS/Observatório das
Famílias e das Políticas de Família)

Moderador: Ricardo Antunes (IPS-Escola Superior de
Saúde de Santarém e ACES Oeste Sul/UCSP Mafra)

✜✜ 2º dia - 20 novembro
9.00 - 10.40 Comunicações Livres
Intervalo para café (20 minutos)
3ª painel (11.00 – 12.30): Faces ocultas das sexualidades
masculinas
Perceber quem quer viver Rui Machado (ativista do
movimento “Sim, nós fodemos”)
“Muito prazer, eu existo”: as realidades da assistência
sexual Margarida Gomes (Centro de Reabilitação de
Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian)
Trajetórias sexuais no homem com deficiência física
Nilton Macedo (CMFR Alcoitão)
Sexualidade saudável do homem com doença mental
Hélder Lourenço (Centro Hospitalar Tondela-Viseu)
Sexualidade na Doença Oncológica Raquel João (IPO
Lisboa)

Moderadora: Alexandra Tereso (ESEL)

S exualidade e multidisciplinariedade Duarte Vilar

(Universidade Lusíada-CLISSIS)
Acesso aos serviços de saúde pelos homens que têm sexo
com homens Miguel Rocha (CheckpointLX)
Reabilitação peniana Márcio Ribeiro (CHULC-Hospital
de São José)
Sexualidade e envelhecimento nos homens Rui Fontes
(Associação Amigos da Grande Idade)
Sexualidade do doente algaliado Tânia Correia (Centro
Hospitalar Universitário do Algarve-Hospital de Faro)
Moderador: João Fernandes (APE)
Comissão científica:

Comissão organizadora:

Alexandra Tereso

Alexandra Tereso

João Fernandes

Dulce Gonçalves

Lina Antunes

Fernanda Luís

Ricardo Antunes

Iuri Pieroni

Rui Santos

João Carvalho
João Fernandes
João Raimundo

