
Mensagem da Presidente: “Curso O.R. Management & Decision Making Before 
Surgery” 

No âmbito da temática da Gestão, Liderança e Estratégia que a atual direção tem 
privilegiado e, como Pré curso das Tertúlias decorreu em Lisboa, em Setembro o Curso 
sobre Gestão do Bloco Operatório com o Prof. Franklin Dexter, guru mundial sobre o 
tema. 
Foram dois dias intensivos para os frequentadores entre os quais se incluíram diretores 
clínicos, responsáveis de bloco operatório e de serviços de anestesiologia. 
Tertúlias de Anestesiologia 
Em Setembro, as Tertúlias na Ilha Terceira foram as melhores de sempre, de acordo com 
a opinião expressa de alguns frequentadores assíduos. Tal é fruto do ótimo trabalho do 
Rui Guimarães e do Victor Oliveira. 
Fomos muito bem recebidos pelas autoridades locais: secretaria de estado da saúde, 
direção do hospital, direções atual e anterior do serviço de anestesiologia de Angra do 
Heroísmo mas também a de Ponta Delgada e, apoiados pela local organizer. Realizar 
eventos com envolvimento dos serviços de Anestesiologia, hospitais e autoridades locais, 
respeitando princípios éticos e hierarquias tem sido especialmente grato e frutífero. 
Reuniões como estas, longe de grandes centros, particularmente nas ilhas, 
proporcionam excelentes momentos de saudável convívio, aprendizagem e reflexão. A 
forma mais descontraída e irreverente com que assuntos mais sérios são tratados, o 
convívio entre anestesiologistas de várias gerações, gurus, coordenadores de consensos, 
sponsors, membros do Board da ESA, a par com os internos e especialistas mais novos 
em ambientes diversos, proporciona excelente aprendizagem técnica, científica e 
humana imprescindíveis ao team building das equipas onde os Anestesiologistas 
operam. 

O êxito do formato já ultrapassou o país, de tal forma que em 2016 o Focus Meeting da 
ESA que, conseguimos fosse em Portugal, terá sessões em formato tertúlias. 

Congresso Anual de Anestesiologia 
Decorrerá em Março, data já habitual, mas em local diferente, na Figueira da Foz. O tema 
principal será Anestesiologia Líder em Medicina Perioperatória. 
O prazo para envio de abstracts é 30 de Janeiro e por vontade expressa do Pedro 
Amorim, este ano teremos um novo coordenador na revisão, o Fernando Abelha. Os 
moldes e rigor do trabalho da equipa serão os mesmos mantendo-se o Pedro na equipa. 

Convido todos a libertar desde já os dias 11 a 13 de Março para poderem participar no 
Congresso. As previsões são de bom tempo, o local é muito aprazível, em frente à praia, 
o acesso muito fácil com autoestradas e o programa científico não defraudará as 
expetativas. 

Serão 2 dias de Congresso, com muita luz ambiental e científica. No segundo dia, sábado 
decorrerá em paralelo a Reunião de Pediatria organizada pela Secção de Anestesiologia 
Pediátrica. 
Na quinta feira decorrerão pré cursos também no Eurostars na Figueira, para Boas 
Vindas aos Novos Internos da especialidade, Divulgação da Especialidade para os Alunos 
de Medicina dos últimos anos e Ano Comum. 
Este ano convidamos o CAR para com o Grupo de Medicina da Dor da SPA, organizar o 
Curso de Ecografia em Dor. 
Teremos uma novidade, pré cursos organizados em Lisboa, dias antes do Congresso 



sobre ventilação, pela Secção de Medicina Intensiva e no Porto pelo Grupo de Via Aérea 
sobre Abordagem da Via Aérea. 
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