Tomada de posição da Associação dos Enfermeiros de
Sala Operações Portugueses - AESOP sobre Cursos de
Especialidade em Enfermagem Perioperatória.
Lisboa, 17 de julho de 2015

No seguimento da aprovação da Especialidade Clínica em Enfermagem
Perioperatória em Assembleia Geral da Ordem dos Enfermeiros, a Direção da
AESOP tem vindo a ser contactada com pedidos de colaboração de várias
Instituições do Ensino Superior de Enfermagem, com vista à elaboração dos
conteúdos programáticos para o Curso de Especialidade em Enfermagem
Perioperatória.
Como associação profissional, que durante 29 anos lutou e se empenhou no
reconhecimento desta especialidade clínica consideramos necessário fazer um
ponto de situação da evolução do processo e o que a Direção da AESOP
entende que é o seu papel junto dessas Instituições .
O reconhecimento da Enfermagem Perioperatória como especialidade clínica,
de acordo com o Regulamento 168/2011 da Individualização das Especialidades
Clínicas em Enfermagem e segundo o articulado do Artigo 6º - Processo de
reconhecimento de novas especialidades constitui, hoje, a conquista dum
projeto reclamado e construído ao longo de 29 anos pela Associação dos
Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses - AESOP e que vem
contribuindo para o contínuo desenvolvimento da disciplina de Enfermagem
em geral.
O trabalho desenvolvido pela AESOP, especialmente desde 2011 e
acompanhado pela Ordem dos Enfermeiros (OE) através da constituição do
Grupo de trabalho OE – AESOP (nomeado em 25/09/2012), veio culminar na
aprovação por unanimidade e aclamação da nova especialidade clínica de
Enfermagem Perioperatória no passado dia 7 de maio, em Assembleia Geral
Extraordinária da Ordem dos Enfermeiros.
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Este grupo desenvolveu a fundamentação para o reconhecimento desta área
do conhecimento e da prática de Enfermagem como Especialidade Clínica e
definiu:
 O eixo estruturante desta especialidade clínica que tem como alvo de
intervenção: a pessoa, ao longo de todo o seu ciclo de vida, a
especificidade dos cuidados à pessoa em situação perioperatória, desde
antes do nascimento (procedimentos cirúrgicos in útero) ao post
mortem (pessoa em morte cerebral, em situação de dador de órgãos e
tecidos).
 Os eixos organizadores desta especialidade clínica que são dirigidos aos
projetos de saúde da pessoa a vivenciar processos de saúde/ doença
que necessitam procedimentos invasivos/cirúrgicos e anestésicos, com
o objectivo de promoção da saúde, prevenção de eventos adversos e
tratamento da doença.
Construiu os documentos que suportam a Especialidade Clínica:

 Competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem
Perioperatória;
 Padrões de Qualidade dos cuidados de Enfermagem Perioperatória;

 Programa Formativo da Especialidade Clinica em Enfermagem
Perioperatória.
Continua a desenvolver trabalho na:
 Preparação do Regulamento da Especialidade Clínica em Enfermagem
Perioperatória para publicação em Diário da República;


Definição do percurso de criação da mesa do Colégio da Especialidade
de Enfermagem Perioperatória;



Definição do regulamento que inclua os requisitos para atribuição do
título de enfermeiro especialista em enfermagem perioperatória.
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Considerando um possível conflito de interesses, a Direção da AESOP entende
que não é da sua competência dar apoio e/ou colaborar na elaboração de
programas pedagógicos de qualquer Instituição de Ensino Superior de
Enfermagem e que seria pouco ético colaborar com umas e não com outras. A
isenção nesta matéria é para a AESOP um ponto de honra.
Os enfermeiros convidados neste contexto, a quem a instituição de ensino
superior reconheça competências e saber, devem-no fazer a título individual e
nunca em representação da AESOP.
Os conteúdos programáticos dos cursos de especialização em Enfermagem
Perioperatória serão da inteira responsabilidade das Instituições de Ensino
Superior de Enfermagem, reconhecidas pela OE e sem intervenção da AESOP
ou qualquer dos seus elementos, enquanto membros dos seus órgãos sociais.

Tomada de posição Direção Nacional a 17 de Julho 2015
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