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Perceção da vivência da sexualidade nas pessoas com deficiência 

intelectual

Mulheres e famílias em transição: A decisão de interromper 

voluntariamente uma gravidez
Diabetes mellitus tipo 2 entre mulheres indígenas kaingang, paraná, brasil

Determinantes da violencia domestica as lactantes seroposetivas em 

tarve fazendo aleitamento materno exclusivo ou não no hospital geral da 

polana caniço maputo- moçambique

Aspetos associados à realização de pré-natal adequado a mulheres 

residentes em Nampula/Moçambique

Morte materna por hemorragia no terceiro período do parto: revisão 

sistemática

Crenças sexistas de adolescentes portugueses TRANS-FORMAR PARA BEM CUIDAR
Desfechos maternos na unidade de terapia intensiva de uma maternidade 

pública em manaus

Perfil das mulheres diagnosticadas com alterações precursoras do câncer 

de colo do útero em um município do Estado do Amazonas.

Sentimentos de Puérperas primíparas vivenciando a maternidade na 

pandemia COVID-19

Cuidados de Enfermagem à Gestante com Câncer de Colo Uterino: um 

relato de Caso

A sexualidade na mulher com incapacidade intelectual

Tecnologias da informação e comunicação usadas pela mulher na 

gestação para o seu empoderamento no processo parturitivo e 

amamentação

Características sociodemográficas relacionadas ao conhecimento dos 

benefícios do aleitamento materno de uma maternidade do sul do brasil

Saúde sexual e saúde reprodutiva das mulheres após o nascimento dos 

filhos – do conhecimento à autodeterminação

Fatores que contriibuem para fraca adesão às consultas pós-parto no 

centro de saúde de namuinho na cidade de quelimane, zambezia - 

moçambique

Prevalência de práticas educativas e sua importância acerca do 

Aleitamento materno exclusivo em uma maternidade do sul do brasil

Dignidade menstrual e o registro sócio-histórico da enfermagem na mídia 

(2021-2022)
Superando desigualdades de cor/ raça para uma experiência positiva de 

gestação e parto

Orientações sobre amamentação em uma maternidade amiga da criança 

do sul do brasil: prevalência do aleitamento materno exclusivo
Violência Doméstica: a Mulher no centro dessa história na pandemia 

Covid-19 (2019-2021)
Perfil de mulheres que frequentam um grupo de gestantes no sul do 

brasil

Dificuldades relacionadas ao aleitamento materno apresentadas pelas 

puérperas de uma maternidade do sul do brasil

O avô na saúde familiar : Grã-parentalidade no masculino
Juntos no trabalho de parto e separados na cesárea: experiência da 

mulher e seu companheiro
Rede de apoio no puerpério imediato em tempos de pandemia

Influência das avós, materna e paterna, na prática do aleitamento 

materno das suas filhas/noras: Revisão Integrativa da Literatura

Cesariana com contato pele a pele e amamentação na primeira hora de 

vida: um relato de experiência
Pandemia por covid-19 e o serviço de apoio à amamentação

Amamentar em tempos de Pandemia: dos problemas identificados às 

propostas de intervenção de enfermagem
O primeiro banho ao recém-nascido. Efeitos na termorregulação

Gestar e parir no cárcere: vivência de mulheres com privação de liberdade 

em santa catarina/brasil

Teoria de Wittmann-Price para a Tomada de Decisão Emancipada das 

mulheres em relação aos cuidados de saúde: Contributos para a saúde 

das mulheres.

Vigilância do Óbito Materno na Atenção Primária à Saúde: fatores que 

influenciam a atuação do enfermeiro

COMUNICAÇÕES LIVRES
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Mortalidade infantil na provincia de nampula, 2018: perfil clínico e 

epidemiológico

Grupos de gestantes e casais grávidos no contexto de pandemia: 

contribuições para o ciclo gravídico e puerperal

Perfil clínico e epidemiológico da mortalidade infantil (30 dias à 5 anos de 

idade) nos serviços de urgência em pediatria do hospital central de 

nampula, primeiro semestre de 2019.

Morte materna evitável: controle da hemorragia no terceiro período do 

parto
Medo da COVID-19 em gestações durante a pandemia

Características epidemiológicas da mortalidade infantil por desnutrição 

aguda: hospital central de nampula primeiro semestre de 2019.

Dificuldades da equipe de enfermagem no cuidado à mulher com óbito 

fetal

Contato pele-a-pele como estratégia de prevenção da hemorragia pós-

parto: um estudo de revisão

Síndrome gripal em tempos de COVID-19 Grupo de gestantes e casais grávidos: contribuições à saúde da mulher
Métodos para quantificação da perda sanguínea pós-parto: revisão 

sistemática

Estratégias de interajuda entre Países contributos da RESM-LP de Angola 

e S. Tomé

Higiene do Recém-Nascido: Intervenções Promotoras das Competências 

Parentais

Laboratório interprofissional de pesquisa e inovação tecnológica em 

saúde obstétrica e neonatal: compromisso com a produção do 

conhecimento

Interajuda entre Angola e S. Tomé: contributo da RESM-LP para a criação 

da Ordem dos Enfermeiros de S. Tomé e Príncipe
Práticas de banho ao recém-nascido - Efeito na colonização da pele

Estratégias de cuidado a mulher que vivencia o óbito neonatal: estudo de 

método misto

Formação de parteiras na província de malanje
Crenças em Saúde sobre Cancro do Colo do Útero: um estudo com 

mulheres
Educação em saúde: saúde sexual e reprodutiva na adolescência

Anticoncepção de emergência
Construção de um instrumento para admissão em alojamento conjunto 

de hospital de ensino: relato de experiência

Cultura de Segurança na prática clínica dos Enfermeiros Especialistas em 

Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica

Progressos, desafios da implementação das atividades do Programa 

Alargado de Vacinação (PAV)

Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras - 

organização política, identidade e especialidades próprias da Enfermagem 

brasileira

A consulta de vigilância pré-concecional: um desafio para o Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica nos 

Cuidados de Saúde.

Rentabilização das competências dos enfermeiros especialistas em 

enfermagem de saúde materna e obstétrica na comunidade: obstáculos, 

forças e satisfação profissional.

A formação de enfermeiras obstétricas na modalidade residência – 

experiência da faculdade de enfermagem da uerj

Casos Hemorragias pós-parto no Hospital Baptista de Sousa nos últimos 

10 anos

Representações sociais da mulher a respeito do trabalho do parto e pós-

parto: construção social das parturientes e enfermeiras do hospital geral 

de quelimane - moçambique 2020.

Dupla diplomação em enfermagem: novas oportunidades

Violência nas relações de intimidade entre os adolescentes de Cabo 

Verde à luz de género e geração

Vivência academica da assistência de enfermagem a mulher na 

maternidade: relato de experiência

Pingos de Amor
Literacia em Saúde Materna: Uma estratégia para a promoção de uma 

experiência positiva de trabalho de parto e parto.

RELAÇÕES NA UNIDADE NEONATAL: PERCEPÇÃO DE MULHERES QUE SÃO 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE E MÃES

Quem quer ser Pai Projeto de Intervenção "Preparar a Parentalidade!"
PROJETO AMBULATÓRIO DE AMAMENTAÇÃO: EXPERIÊNCIA EM 

CONSULTORIA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO

Pra Mulher - Espaço da Lousã
Projeto Gota Vermelha: Cuidar da Saúde Menstrual – Relato da 

experiência em contexto escolar

Visita domiciliar do enfermeiro na construção do cuidado com o recém-

nascido prematuro

Preparação para o Parto e Parentalidade - Estudo de caso no âmbito do 

Projeto Terna Aventura da ESEnfC
Roda de Conversa online: suporte à mulheres no pós-parto

Elaboração de um modelo anatômico para simulação de coleta de exame 

preventivo de câncer de colo uterino aos acadêmicos da graduação em 

enfermagem
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ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: FATORES DE INFLUÊNCIA NA SUA 

DECISÃO E DURAÇÃO

ALEITAMENTO MATERNO EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS 

INTERNADOS: SENTIMENTOS E EXPERIÊNCIAS DAS MÃES

AÇÕES DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EM PEDIATRIA

ÓBITO FETAL ENTRE A POPULAÇÃO IMIGRANTE: UM ESTUDO REFLEXIVO

CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS: UM RELATO DE EXPERIENCIA

Repercussões para a família em ter uma criança com Síndrome de Down

Cuidados ao coto umbilical - Prevenção de onfalites e promoção da 

mumificação

Tecnossocialidade como estratégia no atendimento, na 

capacitação e na prevenção da violência doméstica: revisão 

integrativa
Impacto da transição para a parentalidade na relação conjugal: perceção 

das primíparas
Processo de revisão da morte materna no Brasil: Scoping review

Mortalidade por causas evitáveis: câncer do colo de útero Oligodrâmnio e polidrâminio

Coleta de citopatológico do colo do útero no Sistema Único de Saúde no 

período de pandemia por COVID-19

REPERCUSSÕES DA COVID-19 NA MORTALIDADE MATERNA NO 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL: NOTAS PRÉVIAS.

A experiência de mulheres que vivenciaram o ciclo gravídico-

puerperal durante a pandemia da covid-19

MONITORIA: RELATO DE EXPERIENCIA

Intervenções desenvolvidas em gestantes, parturientes e puérperas 

durante a pandemia da Covid-19: protocolo de revisão de escopo

A bioética na assistência ao nascimento em um hospital universitário: 

relato de experiência de uma enfermeira obstetra.

O ENFERMEIRO FRENTE AO ACOLHIMENTO À MULHER CLIMATÉRICA NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fragilidades e potencialidades no recolhimento, identificação e 

preservação de vestígios no atendimento às mulheres vítimas de violência 

no serviço de emergência

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE MULHERES ACERCA DO EXAME 

PREVENTIVO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO: REVISÃO DE LITERATURA
Planejamento Familiar: Anticoncepcional Hormonal Injetável

Impacto da violação sexual, em contexto de guerra, na Saúde Mental das 

vítimas

ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL SOBRE O PREPARO PARA 

O PROCESSO DE PARTURIÇÃO

As Repercussões Do Abuso Sexual Na Infância E/Ou Na Adolescência Na 

Sexualidade Da Mulher

Roda de Conversa Sobre Plano de Parto e Métodos Não Farmacológicos 

Para Alívio da Dor Com Mulheres Acolhidas em Situação de 

Vulnerabilidade

Promoção de conhecimento sobre os Direitos sexuais e reprodutivos da 

população através de Post-Cards

Avaliação da qualidade e aplicabilidade de diretriz clínica para o cuidado 

pré-natal de baixo risco: aplicação do instrumento AGREE II

Sala 2.4
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