
A AESOP (Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses) é 

uma das Associações fundadoras da EORNA (European Operating Room 

Nurses Association), que instituiu o dia 15 de Fevereiro como o DIA EUROPEU 

DOS ENFERMEIROS PERIOPERATÓRIOS, celebrados há 10 anos consecutivos 

em toda a Europa. 

Para assinalar esta data, promovemos uma Exposição Nacional de imagem, 

subordinada ao tema: “Equipas Unidas, Doentes Seguros”. 

 

Estão expostas imagens do 

trabalho diário dos 

Enfermeiros Perioperatórios. 

Pretende-se fomentar a 

proximidade do cidadão ao 

ambiente cirúrgico e dar a 

conhecer o circuito do doente 

em contexto perioperatório. 

Os Enfermeiros Perioperatórios cuidam da pessoa que vai ser submetida a 

uma cirurgia tendo em conta a sua individualidade e vulnerabilidade, 

integrando cuidados técnicos da cirurgia com cuidados humanos de respeito 

e dignidade pela pessoa, sempre com a máxima preocupação no controlo da 

infeção, na minimização do risco, na sua segurança e bem-estar. 

Numa sala de operações estão sempre três Enfermeiros a 

zelar pela sua segurança. 

O ENFERMEIRO CIRCULANTE é responsável por si e pelo ambiente que o 

rodeia. Coordena toda a atividade para que a sua cirurgia decorra da forma 

mais segura possível, que esteja tudo no lugar certo à hora certa, que nada 

lhe falte e esteja protegido de riscos evitáveis. 

O ENFERMEIRO INSTRUMENTISTA, em estreita colaboração com o 

cirurgião, instrumenta de forma eficaz e segura, diminuindo os riscos de 

infeção, de hemorragia, de “retenção” de corpos estranhos tendo ainda a 

preocupação de que o seu organismo sofra o mínimo possível com a agressão 

da cirurgia. 

O ENFERMEIRO DE ANESTESIA tem a preocupação de que esteja 

confortável e tranquilo, que as suas funções vitais (circulação e respiração) se 

mantenham estáveis, que o seu equilíbrio global se mantenha tanto quanto 

possível, que toda a medicação seja administrada em segurança, que esteja 

posicionado de forma segura e anatómica e que tenha um “acordar” 

tranquilo.  

Na Unidade de Cuidados pós Anestésicos, local onde vai recuperar da 

intervenção e anestesia, está um Enfermeiro que o ajuda a gerir a dor, atento 

ao seu conforto e vigilante à recuperação do seu organismo, permitindo um 

regresso sem riscos, à enfermaria ou mesmo à sua casa.     

  

Como pessoa tem o direito de ser cuidado por equipas completas de 

Enfermeiros Perioperatórios, profissionais especializados, que baseiam a 

prática clínica na evidência científica, capazes de tomar decisões assentes 
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em princípios éticos, e que estabelecem uma comunicação eficaz na equipa 

multidisciplinar.  

Obrigado por se juntar a nós nesta comemoração 

Centro Hospitalar de Leiria 
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE: Hospital 
Ortop. Sant´Iago do Outão; Hospital de S. 
Bernardo  
Centro Hospitalar do Algarve: Unidades de 
Faro e Portimão 
Centro Hospitalar do Alto Ave: Hospital da 
Senhora da Oliveira, EPE – Guimarães 
Centro Hospitalar do Oeste: Hospital Distrital 
de Torres Vedras 
Centro Hospitalar do Porto: Hospital Stº 
António 
Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, EPE; 
Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE: 
Hospital Dona Estefânia; Hospital Stª Marta; 
Hospital Stº António dos Capuchos; Hospital 
São José 
Centro Hospitalar Lisboa Norte 
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE: Unidade 
Hospitalar de Tomar 
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/ Vila do 
Conde: Unidades Hospitalares da Póvoa de 
Varzim e da Vila do Conde 

Centro Hospitalar Tondela –Viseu, EPE 
Hospital da Luz 
Hospital de Braga 
Hospital de Sta. Mª Maior, EPE- Barcelos 
Hospital Distrital de Chaves 
Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta 
Delgada, EPE  
Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE 
Hospital Garcia de Orta, EPE 
Hospital Infante D. Pedro, EPE 
Hospital Lusíadas, Lisboa 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
FG, EPE 
Instituto Português de Oncologia do Porto 
FG, EPE; 
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE: 
Hospital Sousa Martins 
Unidade Local de Saúde do Bx  Alentejo, EPE: 
Hospital José Joaquim Fernandes 
Unidade Local de Saúde do Nordeste: 
Unidades Hospitalares de Bragança, Macedo 
de Cavaleiros e Mirandela 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, 
EPE: Hospital Dr. José Maria Grande 

www.aesop-enfermeiros.org              aesop@aesop-enfermeiros.org  
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