
 
 

 

 
 

 
 

 
DIA EUROPEU DOS ENFERMEIROS PERIOPERATÓRIOS 

15 FEVEREIRO 2020 
 

“The Art of Perioperative Nursing” 
 
 
Caro Colega, 

A Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses - AESOP, vai comemorar pelo 
décimo quinto ano consecutivo o Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório PND, a 15 de fevereiro de 
2020. 
 
A AESOP, como membro fundador da European Operating Room Nurses Association - EORNA, associa-
se a todos os colegas europeus nas comemorações deste dia, com o objectivo de tornar mais visível a 
Enfermagem Perioperatória. 
 
O lema deste ano “The Art of Perioperative Nursing”, abre as portas à imaginação e ao talento dos 
enfermeiros perioperatórios.  
 
Com o objetivo de promover a enfermagem perioperatória, a iniciativa que propomos para o PND 
2020 é que cada Enfermeiro Perioperatório exprima através de um pequeno texto, um poema, uma 
fotografia, pintura ou qualquer outra forma de expressão artística:  
 

-  O que é ser enfermeiro perioperatório, 
e/ou 

-  A importância do trabalho do enfermeiro perioperatório, 
e/ou 

- Um momento marcante como profissional. 
 
Os trabalhos podem ser individuais ou em grupo, sem limite de quantidade ou palavras e deverão ser 
enviadas copias ou fotos dos mesmos, com a identificação dos autores, data e autorização para 
publicação, para o mail da AESOP aesop@aesop-enfermeiros.org. 
 
Os trabalhos entregues até dia 10 de fevereiro, serão divulgados pela AESOP no dia 15 de fevereiro de 
2020. No entanto, poderá enviá-los até dia 28 de fevereiro, data limite de receção pela AESOP. 
  
A cada trabalho será atribuído um número que corresponde à ordem de chegada à AESOP e serão 
sorteadas 15 entradas durante o XIX Congresso Nacional AESOP para o 6º Fórum Nacional de Bloco 
Operatório 2021. 
 
A AESOP reserva-se o direito de exclusão de trabalhos que atentem contra a dignidade humana, ao 
bem-estar, à liberdade, ao bom nome e à honra, que são os aspetos que individualizam o ser humano, 
moral e fisicamente e o tornam titular de direitos invioláveis, pelo que as fotografias onde se consigam 
identificar pessoas ou instalações das organizações, requerem autorização das mesmas. 
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Não serão aceites trabalhos dos elementos pertencentes aos atuais órgãos sociais da AESOP, para 
efeitos de sorteio. 
 
Os trabalhos poderão ser divulgados nas próximas revistas e nos meios de comunicação social da 
AESOP. Se a quantidade e qualidade de trabalhos recebidos o permitir poderá vir a ser publicado um 
livro.  
 
Para a operacionalização desta actividade contamos com a adesão dos Coordenadores Regionais que 
colaboraram com a AESOP, em anos anteriores e com todos os que estejam motivados para dar 
visibilidade ao empenho dos enfermeiros perioperatórios. 
 
No dia 15 de fevereiro, sugerimos celebrarem em equipa, de acordo com a disponibilidade do serviço, 
partilhando fotografias com os trabalhos realizados para aesop@aesop-enfermeiros.org e através das 
redes sociais com #EPND; #AESOP; #ENFERMAGEMPERIOPERATÓRIA. 
 
Só com o envolvimento de todos os enfermeiros perioperatórios será possível a concretização de mais 
um desafio. 
 
Contamos com a sua participação nesta iniciativa, para celebrarmos em conjunto, o Dia Europeu dos 
Enfermeiros Perioperatórios - 2020, pretendendo ser uma demonstração do que é a enfermagem 
perioperatória e do enfermeiro como profissional e ser humano. 
 
 
Ficamos disponíveis para mais informações. 
 
Muito gratos pela Vossa melhor atenção. 
 
Cumprimentos cordiais, 

 
A Presidente da AESOP 

 
 

Mercedes Bilbao 
aesop@aesop-enfermeiros.org 

 
 

Coordenadoras Nacionais do PND 
Direção Nacional da AESOP 

 

                                                                    
Filomena Postiço Mercedes Diz Ganito 
TLM. 963860507 TLM. 912722865 



 
 

 

 
 

 
                             

 
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PND 2020 
 
 

Atividades Janeiro Fevereiro Março 

Definir estratégias 16   

Dinamizador: Divulgação da iniciativa à equipa 17   

Dinamizador: Divulgação da Iniciativa na Intranet 
da Instituição (“Press Release” enviado pela 
AESOP) 

 3 -7  

Envio dos trabalhos à AESOP 
aesop@aesop-enfermeiros.org 

 10 
28 

 

Celebração do PND e partilha de fotos com os 
trabalhos para a AESOP e nas redes sociais  

 15  

Sorteio de 15 entradas para o 6º Fórum Nacional 
de Bloco Operatório 2021 

  No XIX 
Congresso 
Nacional 
AESOP 

12-13 março 
2020 
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