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Sociedade Portuguesa de Anestesiologia

Futuro da Anestesiologia Portuguesa
A Sociedade Portuguesa de
Anestesiologia (SPA) acredita que o futuro
da Anestesiologia passa pela manutenção
dos níveis de excelência técnico
científica atingidos a par de uma boa
gestão e liderança.

Tal como reconhecido no preâmbulo
da Rede de Referência de Anestesiologia,
a multidisciplinaridade da especialidade e
a sua transversalidade no panorama da
assistência médica fazem com que, atualmente, a Anestesiologia portuguesa constitua o cimento agregador da atividade
hospitalar, pela sua presença nos diversos
domínios do funcionamento do hospital,
tendo atingido uma maturidade que revela a sua capacidade de reinvenção perante os novos desafios que se apresentam à
Medicina em Portugal.
A especificidade técnica da especialidade e a desejável gestão transversal de recursos nas instituições, de forma a colmatar as diversas necessidades, exigem o enquadramento dos médicos anestesiologistas em Serviços de Anestesiologia, com
uma gestão global e integrada de meios,
promovendo as melhores condições para
a educação contínua e a formação específica complementar. A riqueza e qualidade

da Anestesiologia pressupõem boa gestão
do trabalho assistencial, mas também investimento na formação, investigação e
organização.
Considerando a transversalidade da atuação da Anestesiologia no hospital, é extremamente importante para toda a eficácia e
eficiência da estrutura que os Serviços se
encontrem devidamente organizados, com
flexibilidade na resposta aos desafios da
gestão corrente e estratégica, mantendo a
sua independência técnica e funcional.
“A Anestesiologia, pela sua especificidade e transversalidade, assume-se como
uma especialidade líder na gestão perioperatória do doente cirúrgico e no alcance de cuidados em saúde de excelência.
Ser-se líder, mais do que algo inato,
abrange um conjunto de competências
que se aprendem e se treinam”, refere
Rosário Orfão, presidente da SPA.
A SPA na sua missão de promover o
desenvolvimento da Anestesiologia Portu-

guesa e valorizar os seus profissionais
criou as ANESTESÍADAS, um programa
integrado de desenvolvimento de competências de liderança para anestesiologistas, em formato de atividades interativas
de equipas em competição, dividido em
quatro módulos. O Módulo 1 – O indivíduo na Liderança, decorrerá a 29 de setembro de 2018 em Barcelos.
Considerando de primordial importância as gerações futuras, a SPA através da
sua Secção de Internos (PTN – Portuguese Trainee Network), num projeto fomentado por Rosário Orfão, está a organizar
o 1º Encontro Nacional de Internos de
Anestesiologia: ENIA 18 - Navigating the
future of Anesthesiology, que decorrerá
no Porto de 19 a 21 de outubro.
Ainda em 2018, de 26 de novembro a 1
de dezembro, decorrerá a ECOWEEK, em
Coimbra, fruto de nova pareceria entre a
SPA e o Centro de Simulação Biomédica
do CHUC. Serão cursos inteiramente organizados pela SPA nas instalações do CHUC,
uma semana dedicada à Ecografia em
Anestesiologia com vários módulos separados e dedicados a: Ecografia em Acessos
Vasculares, Ecografia e Anestesia Locorregional, Eco em Traumatologia – módulo 1
de EFAST do MUSEC (Modular Ultrasound
ESTES Course) e Ecocadiografia.
Em 19 de janeiro de 2019, decorrerá o
1º Update de Neuroanestesiologia em
Braga, organizado pela Secção de Neuroanestesiologia da SPA.
De 21 a 23 de março, o Congresso
Nacional da SPA, mais uma vez na região centro, na Figueira da Foz, precedido dos cursos satélites de Via Aérea,
área em que a Anestesiologia é perita e
Ventilação. Em 2019 o título será “Fazer a diferença” e serão debatidos temas
como a Sustentabilidade, Eficácia e Eficiência da prática anestésica em ambiente de bloco operatório, O Pensamento Lean, O Briefing Clinico, Trauma, Indução do Trabalho de parto em
ambulatório, Cirurgia 3D e robótica,
PBM -1 ano depois da aprovação, entre
outros.
É desta a forma muito ativa e consciente que a SPA promove o futuro da Anestesiologia portuguesa.

Set2018

Encontro Nacional de Internos
de Anestesiologia
“Aproxima-se o primeiro Encontro
Nacional de Internos de Anestesiologia (ENIA), que irá ter lugar no Porto,
com a duração de três dias, de 19 a 21
de outubro. O ENIA resulta de uma
iniciativa da Secção de Internos da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
– Portuguese Trainee Network, constituída por médicos internos a frequentar o internato de formação específica
em Anestesiologia, com o apoio da
Sociedade Portuguesa de Anestesiologia e da Ordem dos Médicos.
Este evento procura criar uma oportunidade para “navegar pelo futuro da
Anestesiologia”, promovendo a análise e discussão de temas de interesse
para os médicos internos da especialidade. Terá uma componente científica
relativa a conteúdos atuais e possibilitará a frequência de cursos formativos, mas também pretende possibilitar
a troca de experiências com interesse
para o internato de Anestesiologia entre médicos de todo o país.
O ENIA será encerrado com a Comemoração do Dia Mundial do Anestesiologista, uma atividade aberta ao
público a decorrer na manhã de 21 de
outubro, no Parque da Cidade do Porto. Deste modo fica o convite a que venha conhecer o seu Anestesiologista,
num ambiente descontraído e com atividades que promovem a sua saúde”.
Diana Leite,
presidente da PTN e do ENIA.
Mais informações em
www.spanestesiologia.pt

