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Um novo mandato – apresentação
de uma nova equipa e um projeto
Em 2 de outubro foram eleitos os novos corpos sociais da SPA,
equipa renovada para mais um período de três anos com um programa
de continuidade de projetos e ações iniciados no mandato anterior
e novos desafios.
Dificil imprescindíveis na formação e atualização. Anualmente, acolhemos os novos
internos de Anestesiologia oferecendo a
inscrição na SPA, pois acreditamos que
é desde o início que as novas gerações
devem integrar a Sociedade. Em 2017,
criámos mais um sucesso, o 1º Curso de
Formação de Formadores em Anestesiologia. A formação é o alicerce da qualidade e segurança. Organizamos três
Tertúlias de Anestesiologia com excelente e descontraído convívio de aprendizaAs palavras-chave que condicionarão es- gem e quatro Reuniões de Gestão, Lidete novo mandato serão as que definem um rança e Estratégia para as quais convidaAnestesiologista como Líder, Médico do mos diretores de serviço e assistentes
Peri-operatório, Médico da Emergência e graduados sénior que, em conjunto, refleMedicina Intensiva, Médico da Dor, For- tiram e discutiram assuntos de gestão immador Competente, focado na Atualiza- portantes para o prestígio e liderança dos
ção e Formação Contínua além da Forma- Anestesiologistas.
Tivemos convidados ilustres, como o
ção de Internos, Defensor da Qualidade e
Segurança, Promotor da Inter e Multidisci- Bastonário da Ordem dos Médicos, memplinariedade.
bros dos corpos sociais das Sociedades
Científicas Europeias, da ACSS, do SPMS,
colegas de outras especialidades, ex e futuSPA 2014 – 2017
ros governantes, sociólogos, jornalistas,
Rosário Órfão, presidente reeleita da enfim, preocupamo-nos em proporcionar
SPA fala-nos sobre a atividade da Socieda- bons momentos de atualização, formação
de no mandato que terminou: “No último contínua, debate e reflexão.
Envolvi colegas e serviços de todo o país.
mandato, elaborámos e registámos novos
estatutos clarificando as grandes áreas de Organizamos jornadas desde Guimarães
atividade da Anestesiologia e enquadrando até ao Algarve, sem esquecer os Açores e
as seções temáticas. Connosco, a Socieda- a Madeira, porque a Sociedade é de todos
de cresceu em número de sócios, de sec- os Anestesiologistas.
Comemoramos o 60º aniversário da
ções e grupos de trabalho e a participação
ativa dos anestesiologistas triplicou. Reali- SPA e 30º da revista com evento digno sozámos três Congressos de elevada qualida- bre As Novas Gerações e o exercício da
de e participação, o de 2017, batendo to- Medicina.
Como presidente da SPA, integrei o grudos os recordes em número de médicos
inscritos (930) e na qualidade científica. Fo- po de trabalho que elaborou a 1ª Rede de
mos parceiros da ESA (European Society Referência de Anestesiologia legalizada,
of Anesthesiology) na realização do Focus um importante marco para a AnestesioloMeeting de 2016. Conseguimos mais um gia portuguesa. Mantivemos bom relaciocentro de Exame do Diploma Europeu de namento com outros órgãos de AnestesioAnestesiologia em Portugal e mantivemos logistas. Valorizando o trabalho em equiparceria com o Comité Europeu de Ensino pa, inerente à Anestesiologia, estabelecede Anestesiologia para organização bia- mos parcerias com outras sociedades
nual de Cursos Avançados de Via Aérea científicas nacionais e internacionais.

Integramos um grupo de trabalho com a
Associação Portuguesa de Cirurgia de Ambulatório, os SPMS (Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde) e algumas Unidades de Cirurgia de Ambulatório para elaboração de bases de registos informatizados.
Foi nossa preocupação garantir para a
Anestesiologia portuguesa e para a Sociedade como sua representante, a dignidade
e destaque merecidos, integrando desde a
primeira hora grupos como o Fórum das
Sociedades Científicas Médicas e o Conselho das Sociedades Médicas portuguesas;
representando a especialidade sempre que
convidados, e respondendo a todas as
questões que os órgãos de comunicação
colocaram.
Durante três anos, procurámos mostrar
Como a Anestesiologia Mudou o Mundo,
com a exposição que percorreu o país”.

SPA 2017 – 2020
Para o próximo triénio, a nossa entrevistada avança: “Renovamos a equipe, somos de várias gerações, diferentes regiões,
de hospitais públicos e/ou privados, pois
importa ser abrangente. Formar, renovar e
passar testemunho, garantindo a continuidade.
A direção integra, pela primeira vez, um
interno de formação específica espelhando a importância que damos ao envolvimento de todos desde que abraçam a
Anestesiologia. Escolhemos um colega
com obra feita no council da ESA.
Em outubro de 2018, comemoraremos
o Dia Mundial com o 1º ENIA (Encontro
Nacional de Internos de Anestesiologia) no
Porto, organizado pela Seção de Internos
da SPA. É nosso objetivo cativar os jovens
talentos para que fiquem no nosso país.
Projetos relacionados com a Formação,
o Trauma e a implementação de programas ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), pelo seu impacto na melhoria de
qualidade de cuidados prestados aos cidadãos a par do impacto económico, serão
fomentados e desenvolvidos pela nova direção o que fez incluir nos corpos sociais
da SPA colegas com interesse nestas áreas.

Dez2017

Pretendemos que a Sociedade constitua um espaço para a melhoria da atividade individual e coletiva da nossa especialidade”.
Em linhas gerais, nova direção da SPA
assume o compromisso de:
Promover a colaboração, a troca de experiências e a reflexão conjunta;
Dar continuidade e promover a elaboração de Recomendações e Guidelines com
o objetivo de uniformizar práticas clínicas;
permitindo benchmarking, realização de
auditorias e melhoria contínua;
Consolidar as Secções e grupos de trabalho. Estão já planeadas mais duas: Trauma e Gestão;
Criar apoios à Investigação em Anestesiologia, valorizando a inovação, a qualidade científica;
Continuar a promover a formação contínua, certificação e acreditação, criando
parcerias e programas de intercâmbio.
Manteremos as parcerias já existentes com
CEEA e centros de simulação;
Nos dias 9 e 10 de março de 2018, realiza-se o Congresso em Lisboa. O título é
Anestesiologia the heart. Somos de facto o
coração, o core, em que cada vez mais especialidades se apoiam, mas também a alma pela dignidade que conseguimos dar
aos doentes;
Em paralelo, no dia 10 decorrerá a Reunião de Anestesia Pediátrica;
Continuar os projetos de Cooperação
com organizações científicas nacionais e
internacionais desenvolvendo as novas estratégias recentemente acordadas;
Fortalecer parcerias com organizações
governamentais e não governamentais
que possam influenciar a Anestesiologia
nos seus vários campos de atividade;
O projeto é ambicioso e não se esgota
nas intenções anunciadas, tudo evolui, as
mudanças acontecem, as oportunidades
aparecem e enriquecem. Já demos provas
de que o conseguiremos levar a bom porto. É nosso principal objetivo motivar os
sócios, mantendo a estratégia de os envolver em cada vez maior número, nas atividades da SPA, para em conjunto prestigiarmos a Anestesiologia Portuguesa”.

