
Editorial 

Em Março decorreu o  1º Congresso da atual direção da SPA, com balanço francamente 
positivo, na adesão que teve por parte de todos, bem patente nas três salas cheias que 
decorreram em simultâneo. O grande empenho e esforçado trabalho de todos os 
envolvidos: comissão cientifica do congresso e  coordenadores dos cursos  bem como,  a 
excelência dos  preletores e moderadores convidados,  foi  notória  na qualidade dos 
temas e  sessões. 

Conseguimos proporcionar um fórum de discussão e  convívio para aqueles que se 
dedicam à Anestesiologia, um espaço de formação contínua,   mas também uma 
oportunidade de convívio de velhos  amigos e um espaço de criação de novas amizades. 
Proporcionamos aos colegas mais novos, a oportunidade de conviver com grandes 
nomes da Anestesiologia, de quase todos os serviços de Portugal. Divulgamos o âmbito 
e importância da Anestesiologia entre os colegas do Ano Comum. Acolhemos 
calorosamente os novos internos de Anestesiologia. Acreditamos que Educar desde cedo 
dará frutos no futuro. 

Sendo a multidisciplinaridade uma condição sine qua non para uma prática clínica de 
qualidade, partilhamos a discussão com colegas de outras especialidades a 
colaborar  connosco  no Blood Alive. 

 As reuniões de Consensus que envolveram colegas de todo o país e várias 
especialidades, constituíram mais um desafio levado a bom termo..Os Consensus de 
Via Aérea Dificil estão já no Site para discussão alargada. 

O elevado número de comunicações cientificas recebidas  faz pensar que a 
comunidade cientifica portuguesa está mais ativa . A imprescindível colaboração dos 
revisores, permitiu selecionar as melhores. 

Muito participada também a Sessão de debate Há falta de Anestesiologistas. 

Um momento musical de qualidade  com a nossa colega Anestesiologista e Cantora 
Lírica Tânia Ralha. 

Obrigada a todos pela v. participação no Congresso da SPA 2015. 

Em  2015,  ano de 60º aniversário da SPA e 30º da Revista da SPA teremos ainda vários 
eventos e desenvolvimento de vários projetos. 

A App Blood Alive, que este mês de Junho, como prometido,  estará disponivel,  irá 
constituir por certo, uma importante ferramenta para todos, anestesiologistas, colegas 
de outras especialidades e mesmo, doentes. 

Este ano mais cedo, em Setembro,  as Tertúlias serão nos Açores na Iha Terceira com 
programa muito apelativo. 

No âmbito da temática da Gestão, Liderança e Estratégia e como Pré  curso das 
Tertúlias teremos um Curso sobre Gestão do Bloco Operatório com um dos gurus 
mundiais sobre o tema. 



A exposição Como a Anestesiologia mudou o mundo continua a percorrer o país com 
grande sucesso.  

No   dia 16 de Outubro, Dia Mundial da Anestesiologia decorrerá em Lisboa no Ritz 
Comemoração do 60º Aniversário da SPA com história da Sociedade, das figuras 
marcantes da nossa especialidade mas também com projetos novos virados para o 
futuro. 

Em Dezembro no dia 5 decorrerá o III Update de Anestesiologia em Obstetricia, em 
Coimbra na Quinta das Lágrimas. 

As novas Seções de Simulação e Ambulatório planeiam atividades ainda para 2015 de 
que daremos conta posteriormente.  As Seções de Pediatria e Obstetricia terão eleições 
dos Corpos sociais respetivos ainda este ano. 

Finalmente umas palavras para a  participação portuguesa no Euroanesthesia 2015. 

Inúmeros trabalhos científicos,  jovens apresentadores selecionados como chairman nas 
apresentações dos posters. 

Elevada participação na Assembleia Geral. 

Premiada uma jovem colega Anestesiologista portuguesa , recomendada pela 
direção  da SPA. Mafalda Martins responsável do Internato de Anestesiologia do 
CHUC  recebeu o Young Teaching Recognition Award. Parabéns! A Anestesiologia 
Portuguesa está ativa, participa, tem mérito, recebe prémios de excelência. 

 


