
Mensagem da Presidente: “Congresso SPA 2015″ 

Quase seis meses passados desde que assumimos a Direção da nossa Sociedade. 

Realizados  já  eventos de grande sucesso:  as Comemorações do dia Mundial da 
Anestesiologia com a Sessão- Conferência  no CHLN e  a Exposição como a 
Anestesiologia mudou o mundo que irá percorrer os principais hospitais públicos e 
privados do país, revelando a nossa especialidade em todas as suas áreas de atividade –
Medicina Perioperatória, Anestesia,  Medicina da Dor, Emergência e Medicina Intensiva. 

As atividades de Divulgação da Anestesiologia, com cursos ministrados 
aos   estudantes de Medicina,  desenvolvidas em parceria com a ANEM (Associação 
Nacional de Estudantes de Medicina) e os Centros de Simulação Biomédica  do Serviço 
de Anestesiologia do CHUC (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,  da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto- Hospital de São João e da Faculdade de Medicina 
de Lisboa-Hospital de Santa Maria. 

As Tertúlias,  este ano no Funchal, com a colab 

oração do SESARAM, que foram  um  unânime sucesso: no número de participantes, na 
qualidade e pertinência das mesas e dos oradores, nos contactos e networking que 
proporcionaram, com um  programa entusiasmante, pelo seu interesse e qualidade 
geral . 

Para 2014, ainda um evento em preparação, a primeira Reunião Gestão ,  Liderança, 
Estratégia, este ano, sobre  um tema tão pertinente como  Recursos humanos, produção 
e Anestesiologia. Decorrerá em Évora no dia 6 de Dezembro. 

Em 2015 como já é tradição, o Congresso anual decorrerá em Março nos dias 12, 13 e 14, 
secretariado pela Skiros, no Hotel Miragem em Cascais. Foi elaborado, pelo Conselho 
Cientifico programa que  privilegia a abrangência da nossa especialidade. 

No primeiro dia,  decorrerão  4 cursos pré congresso, um sobre Via Aérea difícil, 
organizado pelo Grupo de Trabalho de VAD da SPA. Uma área onde a quantidade de 
novos equipamentos, associada ao crescente número de doentes com via aérea difícil, 
torna premente a atualização contínua. Convidamos por isso, os anestesiologistas mais 
experientes a realizar uma atualização nesta área,  com certificação. O Grupo de 
Trabalho da SPA de Medicina da Dor está a organizar o Pain School, em continuidade 
com o de 2014 mas, podendo também ser frequentado pela 1ª vez, destinado a 
especialistas e internos que se dediquem à Medicina da Dor, Anestesiologistas ou não. 

A Secção de Medicina Intensiva da SPA vai organizar o ICU Day II, em continuidade 
com o realizado em Janeiro de 2014, sobre um tema solicitado pelos frequentadores do 
ICU day I, a ARDS. Destina-se  a especialistas e internos que se dediquem à Medicina 
Intensiva, Anestesiologistas ou não,  podendo  ser  frequentado por  quem não esteve no 
ICDay1. O curso de Introdução ao Internato de Anestesiologia decorrerá nos mesmos 
moldes dos anos anteriores, destinando-se a internos do 1º ano de Internato de 
Anestesiologia mas, também divulgando o Internato e a Especialidade aos internos do 
ano comum e em 2015, também aos alunos do 6º ano de Medicina. 



Na sexta-feira,  o Congresso começará com três lições magistrais proferidas por 
experts,  uma de um tema de  Medicina da Dor, outra de Medicina Intensiva e a terceira 
sobre Hemoterapia, um dos temas centrais do Congresso. Decorrerão nos dois dias, em 
simultâneo,  uma  mesa redonda e um  wokshop,  um sobre Via Aérea e o outro sobre 
Hemoterapia, de forma alternada. Ocorrerão também reuniões de consensos 
sobre  Abordagem da Via Aérea Difícil, Hemoterapia no Perioperatório e Hemoterapia no 
Trauma. 

No sábado decorrerá o Blood Alive, uma novidade a que convido todos a assistir. As 
comunicações livres e Posters mereceram também uma atenção especial, serão 
apresentados em horário nobre, procurando-se que não haja sessões de grande 
auditório em simultâneo. 

O prazo para envio dos abstracts  foi antecipado e divulgado com muita 
antecedência  e  o regulamento aprimorado  para fomentar uma melhoria de qualidade. 
Estão ainda previstas bolsas para frequência de  formações creditadas  em 2016, a 
atribuir aos  três melhores trabalhos desde que,  aceites para publicação na revista da 
SPA. 

Guardamos ainda algumas surpresas que decorrerão nesses três dias. 

Convido todos a participar no 1º Congresso da nova direção da SPA. 

Rosário Órfão | Presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia 

 


