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Cuidar com Inovação |Conferência de enfermagem dos IPO’s  
21 e 22 outubro | Escola Superior de Enfermagem de Lisboa |  

 

A II Conferência de Enfermagem dos IPO’s de Lisboa, Coimbra e Porto decorre nos 21 e 

22 de Outubro, na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.  

 

A II Conferência de Enfermagem dos 

Institutos Portugueses de Oncologia de 

Lisboa, Coimbra e Porto tem como tema 

«Cuidar com inovação». O evento é 

organizado pelos três IPO's e decorrerá 

no Auditório da Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa (Parque das 

Nações), nos dias 21 e 22 de Outubro de 

2016.   

 

Nos dois dias da conferência serão 

debatidos temas fulcrais ao exercício da profissão: segurança dos doentes, novas 

abordagens da enfermagem; direito, deontologia e ética dos sistemas de informação em 

saúde; aplicação da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem; o papel dos 

enfermeiros na prevenção do cancro, entre outros.  

 

A Comissão Organizadora «pretende que este seja um encontro congregador da partilha 

técnico-científica da enfermagem dos IPO's e polarizador de um relacionamento que se 

pretende cada vez mais próximo entre os enfermeiros do Grupo Hospitalar.» 

 

Do IPO de Lisboa, as enfermeiras Elsa Mourão e Joana Gramacho integram a Comissão 

Organizadora e o enfermeiro Miguel Fausto faz parte da Comissão Científica.  

Em Portugal, a valorização e a dignificação da enfermagem está muito associada ao IPO de 

Lisboa e ao seu fundador, Francisco Gentil, que quis ter no Instituto enfermeiras com 

conhecimentos científicos e competências técnicas e humanas capazes de assegurar 

cuidados especializados aos doentes oncológicos. Foi assim que nasceu, em 1940, a Escola 

Técnica de Enfermeiras do IPO, que foi pioneira no ensino da enfermagem e determinante 

para o prestígio da profissão. 

A qualidade e a humanidade dos cuidados de enfermagem muito têm contribuído para o 

prestígio que é reconhecido ao IPO. 
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