
 
 

 

 
 

 

 

DIA EUROPEU DOS ENFERMEIROS PERIOPERATÓRIOS 
15 FEVEREIRO 2022 

 
“EDUCATION IMPROVES PRACTICE” 

 
 
Cara(o) colega, Enfermeira(o) Perioperatória(o): 

A Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses - AESOP, vai comemorar pelo 
décimo sétimo ano consecutivo o Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório PND, a 15 de fevereiro 
de 2022, no âmbito da sua filiação na EORNA (European Operating Room Nurses Association), que 
propôs para a comemoração europeia deste dia o Slogan “PERIOPERATIVE NURSING: EDUCATION 
IMPROVES PRACTICE”.  
 
A educação é fundamental ao desenvolvimento profissional. Proporciona a aquisição de 
conhecimentos, habilidades, valores e hábitos suportados pela evidência científica.  
 
A Enfermagem Perioperatória é uma área especializada da Enfermagem que se destaca pela 
constante necessidade de formação contínua, de forma a poder fazer face às constantes inovações 
científicas e técnicas e assim, prestar cuidados seguros e avançados às pessoas que vão ser 
submetidas a cirurgias ou outras técnicas realizadas em contexto perioperatório. 
 
A arte em todas as suas formas assume um papel fundamental enquanto forma de expressão e de 
comunicação criativa com os outros. Estimula a transmissão de sentimentos e emoções, que 
propiciam a integração social e simultaneamente enriquecem a aprendizagem, envolvendo o corpo, 
espírito, mente, emoção e saberes. 
 
Assim, com o objetivo de demonstrar a importância que a EDUCAÇÃO tem para os Enfermeiros 
Perioperatórios, na prestação de cuidados de qualidade à pessoa em situação perioperatória, a 
AESOP propõe que na semana de 13 a 19 de fevereiro de 2022 cada equipa, usando a criatividade, 
produza e divulgue nas redes sociais, pequenos vídeos de curta duração (15 a 30 segundos) que faça 
alusão ao Lema. Para a operacionalização desta atividade contamos com a colaboração dos 
Coordenadores Regionais do PND e com o envolvimento local de todos os Enfermeiros 
Perioperatórios. 
 
O objetivo é a divulgação de mensagens que demostrem o peso das atividades formativas na nossa 
prática clínica e a forma como a EDUCAÇÃO em ambiente perioperatório contribui para a melhoria 
das práticas dos enfermeiros, da equipa multiprofissional e os benefícios que traz às populações 
servidas. 
Pode ser usada a dança, a representação ou outro meio dinâmico que possa ser filmado e publicado 
nas redes sociais.  



 
 

 

 
 

 

 

 
Sempre que possível, sugere-se, assessoriamente, que se desenvolvam atividades e divulguem 
mensagens em espaços públicos, centros comerciais, estações de metro, consultas das instituições, 
feiras, etc., de forma a chegar ao maior número de pessoas. Não esquecer a necessidade de cumprir 
o distanciamento social, a utilização de máscara ou outras indicações que a DGS tenha em vigor.  
 
Deve: 
 

1) Haver referência ao lema do PND 2022 “PERIOPERATIVE NURSING: EDUCATION IMPROVES 
PRACTICE” e à AESOP. 

2) Utilizar o Hashtag oficial #EPND2022 e o poster proposto pela EORNA 
3) Divulgar mensagens sobre EDUCAÇÃO (ver exemplos) 

 
O Coordenador Regional/Local será responsável por: 

4) Dinamizar o PND em cada Local; 
5) Cumprir a lei de proteção de dados pessoais e solicitar as devidas autorizações para divulgação 

de dados, informações ou imagens de pessoas ou organizações; 
6) Definir o local para a apresentação e gerir toda a logística; 
7) Coordenar as atividades e gerir as publicações da equipa nas redes sociais 
8) Enviar à AESOP, os dados dos organizadores do evento para emissão de certificados (nome, 

função, email, instituição e unidade clínica/ serviço) e apresentar evidência dos factos.  
 

Nota:  Não serão emitidos certificados de iniciativas individuais ou que não se enquadrem nas 
regras aqui estabelecidas. 

 
Para a divulgação da iniciativa, definiram-se as seguintes estratégias: 

1) A AESOP irá divulgar o PND no seu 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) Na semana de 13 a 19 de fevereiro 2022 - apresentação/divulgação das iniciativas à população 

e redes sociais; 
4) Poderão ser divulgados imagens/ filmagens nas próximas revistas e nos meios de 

comunicação social da AESOP. 
 
Cada Bloco Operatório aderente, receberá um voucher de uma inscrição para evento do próximo ano 
2023 (7º Fórum Nacional de Bloco Operatório AESOP); 
 

Educação para: Enfrentar mudanças; Acompanhar o desenvolvimento; Prestar Cuidados 
Perioperatórios de excelência; Desenvolver competências técnicas-científicas e 
relacionais-sociais; Atualizar conhecimentos; Rentabilizar os recursos humanos e 
tecnológicos; Aumentar a literacia da população; Envolver o utente; Otimizar a 
informação; Manter o ambiente seguro; Atingir a satisfação do cliente; Reduzir o 
desperdício e custos; Especializar os cuidados; Aumentar a Segurança do doente e dos 
profissionais; Melhorar a eficiência; Continuidade; Aceitabilidade; Valorização 
profissional; Motivação; Satisfação no trabalho; Acessibilidade aos cuidados, etc. 

 



 
 

 

 
 

 

 

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 #EPND2022; 
#AESOP_ENF; #ENFERMAGEMPERIOPERATÓRIA/ Twitter @EORNA_Nurses / Facebook 
@EuropeanOperatingRoomNursesAssociation 
 
O que fica são as emoções que causamos, é a diferença que fazemos para aqueles que cuidamos, o 
que produzimos ou apresentamos, as atividades em que participamos e as histórias que contamos! 
 
Mais uma vez estamos a contar com todos os Enfermeiros Perioperatórios para colaborar, fazer 
definição da história e a promover o papel da Enfermagem Perioperatória junto dos nossos pares e 
população a nível nacional e europeu. 
 
Estamos disponíveis para qualquer informação adicional. 
 
Cumprimentos cordiais, 
 
Lisboa, 02 janeiro 2022 
 
 
 

Coordenadoras Nacionais do PND 
Direção Nacional da AESOP 

 

  
Filomena Postiço Mercedes Diz Ganito 
TLM. 963860507 TLM. 912722865 

  
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PND 2022 

Atividades Janeiro Fevereiro 
Divulgação da iniciativa às equipas  X  
Definição do tipo de atividade X  
Definição das equipa e recursos X  
Definir local e fazer pedidos de autorização  X  
 Realização de ensaios X  
Gerir logística para o evento (ex. divulgação, som, 
filmagens, máscaras faciais, SABA) 

X  

 Divulgação do PND e da Iniciativa na Intranet da Instituição 
(“Press Release” enviado pela AESOP) 

X  

Celebração do PND e envio de filmagens e imagens das 
celebrações para a AESOP aesop@aesop-enfermeiros.org e 
redes sociais 

 Dia 13 a 19 fev 

 

mailto:aesop@aesop-enfermeiros.org

