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23, 24 e 25 de Março de 2022, Aveiro - Portugal

4º Congresso Internacional de
Enfermagem do Trabalho (ICOHN22)

O ICOHN22 objetivou proporcionar um espaço de reflexão, debate e partilha,
acerca dos riscos laborais no contexto do trabalho em saúde e a repercussão na
saúde dos trabalhadores. Participaram do evento, a docente do curso de
Enfermagem e Programa de Pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado Profissional
em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde da UDESC – Oeste, Drª Letícia de
Lima Trindade, e a Mestre egressa do programa, Maiara Schoeninger. 

No primeiro dia do evento, foi possível
participar do Workshop intitulado
como: Estratégias de prevenção do
Burnout e saúde mental no trabalho
na era COVID-19. Ainda, foi possível
realizar uma visita técnica à Escola
Superior de Enfermagem do Porto –
ESEP, e também à ala pediátrica do
Hospital Universitário São João (Porto-
Portugal).

Já no segundo dia, O PPGENF foi
representado por meio de uma
comunicação oral intitulada como:
Violência Verbal nos Serviços de
Saúde brasileiros: um estudo de
métodos mistos. Ainda, as
pesquisadoras acompanharam a
Conferência nº 1 – Enfermagem do
trabalho: o percurso percorrido; o
Painel nº 1 – Ferramentas da prática
de Enfermagem do Trabalho; a
Conferência nº 2: Segurança e Saúde
no Trabalho: Desafios e Perspetivas
futuras; e o Painel nº 2: O enfermeiro
do trabalho na liderança de projetos
promotores da saúde em ambientes
laborais.

No terceiro e último dia, foi possível
participar da Conferência nº 3:
Igualdade de Gênero em contexto
laboral; do Painel nº 3: Gênero e
Direitos laborais; e mais uma vez o
PPGENF foi representado por meio do
Painel nº 4, intitulado como: Violência
no Trabalho, onde as participantes
explanaram acerca da Violência no
trabalho de enfermagem: implicações
na saúde do trabalhador (Drª Letícia
de Lima Trindade), e Campanha e
Fluxograma de enfrentamento do
Bullying no Trabalho em Saúde (Mestre
egressa Maiara Schoeninger). No
mesmo dia, foi possível ainda
participar do Painel nº 5: Teletrabalho:
adaptação a um modelo laboral
emergente; Painel nº 6: Conciliação
laboral com a vida familiar; e
Conferência nº 4: Os avanços da
Enfermagem do Trabalho em
resultado da pandemia. 

É válido ressaltar, que as
pesquisadoras fazem parte, do Projeto
Health Work International Project
(HWOPI), uma parceria entre Portugal,
Espanha e Brasil, afim de contribuir
com a internacionalização da pesquisa
e disseminação de conhecimentos de
caráter científico, desenvolver ações
direcionadas à Enfermagem do
Trabalho e à saúde do trabalhador, e
promover um ambiente de trabalho
seguro e saudável. 


