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ASSOCIAÇÃO DOS ENFERMEIROS DE SALA DE OPERAÇÕES PORTUGUESES

Colaboraram com a AESOP para que este dia fosse comemorado

Luís �tnessClub
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DIA EUROPEU DO ENFERMEIRO PERIOPERATÓRIO
15 FEVEREIRO 2013

HOJE É O DIA EUROPEU DO ENFERMEIRO PERIOPERATÓRIO

A Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses – AESOP, 
convida -vos a celebrar, no dia 15 de fevereiro, o Dia Europeu dos Enfermeiros 
Perioperatórios, instituído há 8 anos pela EORNA (European Operating Room 
Nurses Association) e celebrado em toda a Europa.

Para 2013 a EORNA definiu como tema agregador de todos os países membros: 
“Perioperative Nursing - A Humane Profession ”. 

Os enfermeiros perioperatórios, são os enfermeiros que trabalham no bloco 
operatório, cuidam a pessoa tendo em conta a sua individualidade e 
vulnerabilidade antes, durante e após a cirurgia.

O ENFERMEIRO CIRCULANTE
É responsável por si e pelo ambiente que o rodeia. É como que o 
maestro de uma orquestra: coordena toda a actividade para que a 
sua cirurgia decorra de forma segura, que esteja tudo no lugar certo à hora 
certa, que nada lhe falte e esteja protegido de riscos evitáveis.

O ENFERMEIRO INSTRUMENTISTA
Instrumenta de forma eficaz e segura, ao lado do cirurgião, diminuindo 
os riscos de infecção, de hemorragia, de “retenção” de corpos estranhos 
tendo ainda a preocupação de lhe minimizar a agressão da cirurgia.

O ENFERMEIRO DE ANESTESIA
Tem a preocupação que esteja confortável e tranquilo, que as suas funções 
vitais (circulação e respiração) se mantenham estáveis,  que a segurança 
da medicação que recebe está garantida, que esteja instalado de forma 
segura e que tenha um “acordar” tranquilo. 

Na Unidade de Cuidados pós Anestésicos, local onde vai recuperar da 
anestesia, está um enfermeiro que o ajuda a controlar 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.

A enfermagem perioperatória é uma profissão que integra os cuidados 
técnicos da cirurgia com os cuidados humanos de respeito e dignidade pela 
sua pessoa, tendo sempre uma preocupação máxima com o controlo de 
infecção, com a sua segurança e bem-estar.

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 
em princípios éticos, e que estabelecem uma comunicação eficaz 
na equipa multiprofissional. 

Sabia que num ambiente frio e fechado de uma sala de operações 
estão sempre três enfermeiros a zelar pela sua segurança?


