Mensagem da Presidente: “Dia Mundial da Anestesiologia e Semana da Luta contra
a Dor”
A Anestesiologia, especialidade abrangente e multidisciplinar da atividade médica foi, de
acordo com o New England Journal of Medicine em 2001, a disciplina que mais
contribuiu para a evolução da Medicina no século XX.
É definida pela União Europeia dos Médicos Especialistas como abrangendo as áreas da
medicina do perioperatório, medicina intensiva, medicina de emergência e medicina da
dor.
Feliz a coincidência de comemoração da Semana da Luta Contra a Dor com o Dia
Mundial de Anestesiologiapois, esta última desempenha uma atividade relevante na luta
contra a dor aguda e crónica. As Unidades de Dor Crónica estão na sua maioria ligadas à
anestesiologia e o combate à dor aguda tem o seu ex-líbris na analgesia de trabalho de
parto, com todo o impacto que tem na diminuição do sofrimento e morbilidade materno
fetal.
Dia Mundial da Anestesiologia e Secção de Simulação da SPA
Por todo o país, a recém-criada Secção de Simulação da SPA em pareceria com centros
de simulação ligados a vários hospitais, serviços de Anestesiologia e /ou Faculdades de
Medicina de forma concertada revelando grande dinamismo e capacidade organizativa
desenvolveu atividades formativas e de divulgação da atividade do anestesiologista
dirigidas a alunos de várias escolas do país. A adesão de alunos e professores foi grande
e claro, os pedidos de repetição abundaram. O Francisco Matos e o Marcos Ramos da
Secção estão de parabéns além de todos os responsáveis e colaboradores dos vários
centros envolvidos.

Consensus de Via Aérea Difícil
A SPA em continuidade com o que tem sido feito elaborou mais um Consensus. No
Congresso de 2015 um grupo de trabalho coordenado pelo Jorge Matos Órfão e José
Aguiar do Grupo de Via Aérea da SPA, elaborou proposta de Consensus de VAD.
Decorreu depois o período de discussão alargada dessa proposta através do site da SPA
e divulgação junto dos diretores de Serviço de Anestesiologia e algumas entidades. Em
2016 serão distribuídos os principais algoritmos e o documento final estará disponível
no site e será publicado na revista da SPA.
Agradecemos e felicitamos a equipa de consensos pelo trabalho desenvolvido.
Aguardamos a evolução dos Consensus da Abordagem da Hemorragia iniciados também
no Congresso de 2015, e continuados nas várias vertentes: Trauma, Perioperatório,
Obstetrícia e Pediatria.
Entretanto, a SPA criou vários grupos de trabalho sobre algumas áreas e aspetos da
especialidade. De salientar a grande vontade dos colegas e dos vários serviços do país
em participar ativamente nesses grupos. A todos agradeço a disponibilidade e desejo
que o trabalho seja produtivo.

