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Anestesiologia é Medicina Centrada no
Doente - Congresso SPA 2020
O CONGRESSO SPA 2020, DECORRERÁ DE 19 A 21 DE MARÇO, NO
PORTO NO HOTEL SHERATON.

A dimensão bioética do burnout em Medicina será apresentada por Diego Gracia
e questões de gestão como Os cancelamentos cirúrgicos-fonte de conflito serão
discutidos.

A direção da SPA preparou, um programa científico de elevado nível, com a cola-

Haverá ainda, sessões sobre Cirurgia de Ambulatório, Medicina Intensiva e Dor

boração de colegas de todo o país, e a participação de experts mundiais nas várias

Aguda e Crónica: Como diferentes técnicas de Analgesia podem mudar o desfe-

áreas da Anestesiologia.

cho.

O título, Anestesiologia é Medicina Centrada no Doente, realça o foco da especia-

Indo de encontro às sugestões recebidas no Congresso de 2019, estão progra-

lidade nas suas três grandes áreas: Medicina Perioperatória, Medicina da Dor e Me-

madas três sessões iterativas de apresentação de casos clínicos de Patient Blood

dicina Intensiva e de Emergência. Em todas o doente está no centro, o objetivo dos

Management, Hemorragia e Catástrofe com Situações Limite.

médicos anestesiologistas é permitir que este atravesse um período difícil da vida

Temas pertinentes de Gestão de Risco Medico Legal serão abordadas pelo presi-

com o mínimo sofrimento, a maior digni-

dente cessante da SBA, Erick Freitas Curi

dade, segurança e qualidade.

e Edgar Semedo do Conselho Disciplinar

O Anestesiologista avalia o doente de

da Ordem dos Médicos do Centro.

uma forma global; corrige e otimiza as

Na sessão Anestesiologista: Vítima ou

suas funções cardiovascular, respiratória,

herói será abordada a importante ques-

renal e sanguínea; trata o doente esco-

tão da Segunda Vitima pelo presidente da

lhendo a técnica anestésica ou analgési-

Sociedade Francesa de Anestesiologia

ca mais adequada para permitir o proce-

Hervé Bouaziz e o Papel das Sociedades

dimento cirúrgico ou imagiológico com

de Anestesiologia por Stefen de Hert pre-

qualidade e segurança para o doente; pro-

sidente cessante da ESA.

grama e assegura o pós operatório; alivia

Depois de algumas catástrofes recen-

a dor da parturiente permitindo que esta

tes, sendo a Anestesiologia perita em

usufrua de toda a alegria da maternidade,

Emergência importa refletir sobre a Res-

a dor do queimado ou do doente oncoló-

posta Médica à Catástrofe.

gico minorando o sofrimento e permitin-

Serão ainda apresentadas as Recomen-

do um fim de vida com dignidade. Na

dações Portuguesas para a Hemorragia

Emergência e Medicina Intensiva mantém

Digestiva elaboradas por um grupo multi-

o doente vivo.

disciplinar com Anestesiologistas, Imuno

No Congresso pretende-se proporcio-

hemoterapeutas e Gastroenterologistas.

nar formação, atualização e reflexão.

O Simulacro do EDAIC, Exame do Diplo-

Haverá temas de Anestesia Locorregio-

ma Europeu de Anestesiologia para per-

nal, Monitorização Cardiovascular, Abor-

mitir a todos os colegas do país treinar irá

dagem de Via Aérea e Ventilação. Michael
Kristansen da Sociedade Mundial de Via Aérea Difícil irá participar e, dois colegas
da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo irão encantar com temas
como Ventilação Protetora no Obeso Mórbido e Relaxantes e Complicações Respiratórias.
O presidente da Sociedade Brasileira de Anestesia, Rogean Nunes, irá falar de um
projeto inovador de Proteção encefálica e o presidente da Sociedade Europeia
(ESA) vai apresentar Outcomes de um projeto de Patient Blood Management.
Este ano o Congresso atraiu vários colegas da ESA. Idit Matot irá falar de Marketing inteligente para melhor compreensão do papel do Anestesiologista, Radmilo Jankovik irá demonstrar como o Anestesiologista é o Guardião da Unidade de

decorrer no sábado.
O curso pré congresso de Via Aérea cuja qualidade é já imagem de marca, este
ano foi desdobrado em dois cursos de dois dias cada um face à elevada procura.
Teremos também um Master de Qualidade e Segurança e um Curso de Anestesia
em Cirurgia Torácica das Secções respetivas.
De realçar que Congresso e Cursos têm créditos CME.
Como é tradição desde há dez anos, iremos receber os novos internos do 1ºano
e divulgar a especialidade aos colegas do ano comum num curso de Introdução à
especialidade, este ano da responsabilidade da Secção de Internos da SPA.
Depois das elevadas expetativas que os Congressos SPA dos últimos anos deixaram, certamente este não desiludirá.

Medicina Intensiva.
Na lição magistral Eusébio Lopes Soares Pedro Amorim tentará provar que afinal a Anestesiologia é uma Neurociência.
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