DIA EUROPEU DOS ENFERMEIROS PERIOPERATÓRIOS
15 FEVEREIRO 2021
“Uma ideia, Uma mudança!”
Cara(o) colega, Enfermeira(o) Perioperatório:
A Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses - AESOP, vai comemorar pelo
décimo sexto ano consecutivo o Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório PND, a 15 de fevereiro
de 2021, no âmbito da sua filiação na EORNA.
A European Operating Room Nurses Association propõe para 2021 o slogan “Perioperative nurses:
TOGETHER WE WILL SUCCEED”. A AESOP, como membro fundador da EORNA associa-se a todos os
colegas europeus nas comemorações deste dia, para promover o papel da Enfermagem
Perioperatória.
Centrado nas competências e responsabilidades dos enfermeiros perioperatórios em tempo de
pandemia, com o lema “Uma ideia, Uma mudança!”, pretende-se dinamizar a partilha das
experiências que tiveram impacto na qualidade da saúde da pessoa em situação perioperatória.
A pandemia por Covid-19 tem vindo a exercer uma enorme pressão nos contextos de saúde e tem
obrigado à adoção de estratégias excecionais a nível organizacional, na modificação de
procedimentos e práticas habituais para dar resposta às necessidades de cuidados da população.
Recorrendo ao uso de uma metodologia centrada num problema real e na implementação de
estratégias e intervenções eficazes para a sua resolução, a AESOP pretende reconhecer e divulgar
projetos que tenham sido implementados para manter ou melhorar a qualidade dos cuidados
prestados, à pessoa em situação perioperatória neste contexto de pandemia.
A AESOP propõe a realização de um póster em formato digital com os seguintes itens/
características:
1)
2)
3)
4)
5)

Identificação da Instituição e unidade clínica/serviço;
Identificação do/s autor/es (primeiro e último nome);
Fazer referência expressa ao lema do PND 2021;
Fazer referência à data de implementação do projeto na unidade clínica/ serviço;
Deve retratar um único projeto da unidade clínica / serviço que teve lugar durante a
pandemia por Covid-19.
6) Tenha sido desenvolvido para manter ou melhorar a qualidade dos cuidados prestados à
pessoa em situação perioperatória;
7) A estrutura do póster deve conter as seguintes etapas (Metodologia do Projeto): título,
identificação do problema, suporte teórico, definição dos objetivos, planeamento de
estratégias e atividades, atividades desenvolvidas, avaliação do projeto, divulgação dos
resultados, referências bibliográficas;
8) Deve incluir preferencialmente figuras, fotos e gráficos.

Os pósteres devem ser enviados até dia 01 fevereiro 2021 para aesop@aesop-enfermeiros.org.
Para a divulgação dos projectos, definiram-se as seguintes estratégias:
1) A AESOP irá divulgar o PND no site, redes sociais e outros meios que considere adequados;
2) Cada dinamizador fará a divulgação através do gabinete de comunicação da instituição,
outros meios de comunicação e rede sociais, recorrendo ao “Press Release” fornecido pela
AESOP;
3) No dia 15 Fevereiro a AESOP, dinamizadores e EPO farão a divulgação à população do Link
da área do cidadão da página da AESOP, promovendo a votação pública nos trabalhos. A
votação irá decorrer entre 15 de fevereiro e 30 de junho e apenas poderá ser feita no site da
AESOP;
4) Os resultados serão conhecidos no 6º Fórum Nacional do Bloco Operatório da AESOP e cada
Bloco Operatório concorrente, receberá um voucher de inscrição para o XX Congresso
AESOP;
5) Os pósteres serão expostos no 6º Fórum Nacional do Bloco Operatório da AESOP e poderão
ser divulgados nas próximas revistas e nos meios de comunicação social da AESOP;
6) O trabalho mais votado será apresentado por um dos autores no 6º Fórum Nacional do
Bloco Operatório da AESOP. A AESOP poderá selecionar outros trabalhos para serem
apresentados.
A AESOP reserva-se o direito de exclusão de trabalhos com pouco rigor técnico-científico ou que
sejam deontologicamente reprováveis.
É da responsabilidade dos autores cumprir a lei de proteção de dados pessoais e solicitar as devidas
autorizações para divulgação de dados, informações ou imagens de pessoas ou organizações.
Os trabalhos propostos pelos elementos pertencentes aos atuais órgãos sociais da AESOP serão
aceites mas não serão colocados à votação. Os trabalhos serão publicados no site da AESOP até dia
14 de fevereiro.
Para a operacionalização desta atividade contamos com a colaboração dos Coordenadores
Regionais do PND e com o envolvimento de todos os enfermeiros perioperatórios.
No dia 15 de fevereiro de 2021, iremos celebrar em equipa, cumprindo as condições impostas pelo
contexto de saúde pública. Cada equipa poderá divulgar o link, nas redes sociais com #EPND;
#AESOP_ENF; #ENFERMAGEMPERIOPERATÓRIA, apelando à votação de amigos, conhecidos e
familiares.
Juntos nesta iniciativa iremos dar a conhecer os nossos projetos fundamentando-os com bases
cientificas, iremos promover a área do cidadão do site da AESOP e divulgar o importante papel
social e contributo da Enfermagem Perioperatória para a saúde e segurança da população.

Estamos disponíveis para qualquer informação adicional.
Cumprimentos cordiais,
Lisboa, 18 dezembro 2020
A Presidente da AESOP

Graça Miguel
aesop@aesop-enfermeiros.org

Coordenadoras Nacionais do PND
Direção Nacional da AESOP

Filomena Postiço
TLM. 963860507

Mercedes Diz Ganito
TLM. 912722865

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PND 2021
Atividades
Dinamizador: Divulgação da iniciativa à
equipa
Dinamizador: Divulgação do PND e da
Iniciativa na Intranet da Instituição (“Press
Release” enviado pela AESOP)
Elaboração dos trabalhos em equipa
Envio dos trabalhos à AESOP
aesop@aesop-enfermeiros.org
Celebração do PND e partilha de fotos com
os trabalhos para a AESOP e nas redes
sociais;
Divulgação link para Inicio da votação dos
projetos;
Fim da votação
Divulgação do projeto vencedor
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