
 

 
XIX CONGRESSO NACIONAL AESOP 

Reserve a data  
11 a 13 de março de 2020 

 
Os Enfermeiros Perioperatórios vão reunir-se, de novo,  

no XIX Congresso da AESOP, em Gondomar 
 

       UMA IDEIA   |   UMA MUDANÇA 
Enfermagem Perioperatória e o valor para o cidadão 

 
 
 

Ao encontro do lema do Congresso – Uma ideia, uma mudança, será o Norte a 

receber os enfermeiros perioperatórios na cidade de Gondomar “capital da 

ourivesaria”, entre os rios Sousa e Douro, as paisagens agrícolas, os solares antigos e 

a arquitetura contemporânea de Siza Vieira.  

A  AESOP, atenta às expectativas atuais e com o enfoque no futuro dos enfermeiros 

perioperatórios e dos cidadãos, traz para este encontro, a atenção aos CUIDADOS 

SEGUROS, A INFLUÊNCIA DE CADA ENFERMEIRO NA COMUNIDADE 

PERIOPERATÓRIA, A AÇÃO NO PRESENTE E A PREVENÇÃO DA INFEÇÃO,  A 

CAPACITAÇÃO DA PESSOA E OS PROCESSOS FORMATIVOS, AS NOVAS IDEIAS PARA 

VELHOS PROBLEMAS E COMO OBSERVAR - DECIDIR - AGIR EM EQUIPA E FORA DA 

CAIXA. 

 

Propomos simpósios, workshops, comunicações, posters com partilhas de trabalho 

científico, de projetos e de experiencias inovadoras. 

Contamos dar visibilidade e divulgação do valor do trabalho em rede, entre os 

enfermeiros perioperatórios e a sua influencia nos resultados em saúde junto do 

cidadão. 

• Segurança cirúrgica - a Blackbox é o caminho? 

• O 3ª desafio da OMS -  ficou no transfer? 



 

 

• Certificação de competências profissionais e organizacionais  - e agora? 

• Capacitação do cidadão - como está a literacia em segurança cirúrgica? 

• Consulta perioperatória - que futuro? 

• Prevenção da infeção - como estamos a resolver o problema? 

• Documentação de cuidados – como escrever o que faço e fazer o que 

escrevo? 

• Irritar para resolver - Lean no Bloco 

 

Os sócios são chamados a participar tanto na Assembleia-geral como nas eleições 
dos órgãos sociais da AESOP! 
 

Desafiamos cada enfermeiro perioperatório a trazer uma Ideia e a levar um Projeto 

de mudança. Em rede seremos mais, melhores e responsáveis pelo nosso próprio 

futuro enquanto enfermeiros ou pessoas em situação perioperatória.  

Estamos ligados, atentos e interventivos,  para pensar no futuro e agir no presente.  

 

Hoje somos amanhã! 

 

25 julho 2019 
 
Mercedes Bilbao 
Presidente da AESOP 
2018-2019 
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