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ESTATUTOS  
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SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA 

 

Artigo 1º – Denominação  

A Secção de Qualidade e Segurança da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia (doravante) 

denominada de SQS/SPA é uma Secção da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia que 

pretende promover uma cultura de qualidade e segurança entre os seus pares, tendo em vista 

a melhoria da prestação de cuidados anestésicos à população.  

Artigo 2º - Objetivos  

A Anestesiologia tem sido pioneira na promoção da segurança dos doentes. Como tal, os 

Anestesiologistas têm o dever de promover medidas que melhorem a qualidade e a satisfação 

dos doentes com os cuidados anestésicos. 

Para atingir este desidrato, propõem-se os seguintes objetivos:  

- Constituir-se como interlocutor preferencial dentro da SPA para todos os assuntos respeitantes 

a esta área; nomeadamente com as restantes Secções;  

- Elaborar orientações sobre a qualidade e segurança nas áreas em que a Anestesiologia é perita: 

cuidados perioperatórios, cuidados intensivos, terapêutica da dor e medicina de emergência, 

com base na evidência; 

- Compilar e divulgar documentos científicos entre os seus membros, bem como um conjunto 

de ferramentas já validadas nesta área (sistema de reporte de incidentes críticos, checklists, 

protocolos, ou análise sistemática de risco);  

- Apoiar os Anestesiologistas Portugueses nas questões de gestão da qualidade, tais como 

relatórios e avaliação da qualidade e segurança do doente; 

- Promover auditorias e investigação da Anestesiologia na área da morbimortalidade, 

nomeadamente a orientação de estudos multicêntricos a nível nacional; 

- Constituir-se interlocutor com entidades nacionais e estrangeiras, que tenham objetivos 

semelhantes, apoiando a implementação de programas de qualidade;  



 

 

- Elaborar o programa científico dos congressos, nesta área, sempre que solicitado pela SPA; 

- Estimular o envio para publicação de artigos dedicados à qualidade e segurança de 

comprovado interesse e validação científica na revista da SPA; 

Artigo 3º – Órgãos Diretivos   

A Direção da Secção será constituída por: 1 presidente, 1 vice-presidente e 4 vogais. 

Um dos elementos da Direção deverá ser representante permanente desta junto do Conselho 

Geral da SPA. A eleição dos órgãos diretivos terá lugar de 3 em 3 anos podendo os seus membros 

ser reeleitos por mais um único período sucessivo. A eleição será realizada em Assembleia Geral 

da Secção por escrutínio secreto entre os membros efetivos e diz respeito aos órgãos diretivos 

na sua totalidade. A eleição será obtida por maioria, exigindo-se a presença de um mínimo de 

metade dos membros efetivos. Se não for este o caso, 30 minutos depois da hora marcada para 

o início da assembleia, a eleição processar-se-á nos mesmos moldes seja qual for o número de 

membros efetivos presentes. Aceitam-se votos pelo correio desde que em envelope fechado 

dirigido ao presidente da Secção e só aberto perante a Assembleia. Se por qualquer motivo vagar 

um dos lugares diretivos, a eleição para esse lugar realizar-se-á nos moldes já referidos, na 

próxima Assembleia-geral da Secção. Serão aceites listas completas para os órgãos diretivos até 

dois meses antes da data marcada para as eleições; essas listas têm que ser subscritas por um 

mínimo de 10% dos membros efetivos; a Direção cessante pode propor a sua lista sem ter que 

obedecer a este condicionalismo. Será dado conhecimento aos membros efetivos da Secção, da 

lista ou listas existentes até dois meses antes da Assembleia Geral. 

Os órgãos directivos reunir-se-ão obrigatoriamente uma vez por ano e sempre que o Presidente, 

a maioria dos seus elementos ou a maioria dos seus membros efectivos o julgue oportuno. 

Artigo 4º – Membros 

Membros Fundadores – Todos os Anestesiologistas Portugueses que subscreveram o pedido de 

criação da Secção; 

Membros Efetivos – Serão obrigatoriamente membros da SPA e propostos por dois membros 

fundadores (durante o primeiro triénio). Posteriormente, poderão sê-lo os propostos por dois 

membros efetivos e se essa proposta for aceite por maioria em Assembleia Geral da Secção. 

Membros Não Titulares - Propostos em moldes idênticos aos Membros Efetivos, podendo 

participar nas reuniões da SQS, mas sem direito de voto e com as seguintes categorias: 



 

 

- Agregados: médicos internos de Anestesiologia membros da SPA e médicos especialistas 

inscritos nos colégios da Ordem dos Médicos Portuguesa; 

- Correspondentes: médicos especialistas estrangeiros de reconhecido mérito; 

- Honorários: as individualidades que, pela valia dos seus trabalhos ou pelo contributo 

relevante prestado à SPA, justifiquem atribuição de tal distinção. 

Artigo 5º 

– Tudo o que não estiver abrangido pelos estatutos desta secção será regido pelos estatutos da 

SPA 


