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SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA 

PROPOSTA DOS ESTATUTOS 
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Estatutos da Secção 

de Simulação Médica 

 

1 - Enquadramento 

A equipa médica do bloco operatório é composta por elementos com instrução, competências 

e experiências díspares que trabalham em ambiente de elevada complexidade tecnológica, 

muitas vezes sem conhecimento prévio.  

Neste ambiente, a gestão dos eventos críticos requer conhecimento, mas também 

competências técnicas, psicomotoras e comportamentais.  

A Anestesiologia tem liderado a procura de novas soluções que permitam elevar a segurança do 

doente e a qualidade nos serviços de saúde. O ensino médico com simulação é hoje um 

instrumento de treino de equipa, multidisciplinar e inovador.  

Assente em princípios de segurança e éticos, demonstra uma melhoria no desempenho e tempo 

de retenção da aprendizagem dos participantes.  

A importância da simulação na Anestesiologia deve ser enquadrada num plano pedagógico 

global que possibilite uma evolução consistente dos cuidados prestados.  

A missão desta secção é divulgar a simulação médica como recurso formativo da Anestesiologia 

que contribui para a segurança do doente, a humanização e a excelência dos cuidados de saúde. 

 

2 - Estatutos 

 

Artigo 1º-Definição 

1. A Secção de Simulação Médica da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, adiante 

designada por SSM-SPA, é uma secção integrada no conjunto de atividades da Sociedade 

Portuguesa de Anestesiologia (SPA) com objetivos científicos e sociais relacionados com a 

simulação médica na área da Anestesiologia; 

2. A SSM-SPA rege-se pela lei portuguesa, pelos estatutos da Sociedade Portuguesa de 

Anestesiologia, nomeadamente no disposto no Título IV - Da actividade por áreas - nos seus 

artigos 23o a 25o, pelos presentes estatutos e pelos regulamentos internos. 

 

Artigo 2º-Objetivos 

Dentro deste âmbito, são seus objectivos:  

1. Criar um grupo de trabalho composto por profissionais motivados e dedicados a esta área, 

com formação específica adequada; 

2. Optimizar a utilização dos recursos técnicos existentes nos vários Centros de Simulação do 

país e promover a aquisição de novo equipamento específico para a Anestesiologia de 

acordo com as necessidades identificadas; 

3. Definir um programa de formação básico para o Internato Complementar de Anestesiologia 

com atribuição de créditos pela Ordem dos Médicos; 

4. Definir um programa de formação de actualização após o Internato Complementar de 

Anestesiologia; 

5. Articular com a SPSim, CPR e INEM; 

6. Desenvolver programas de avaliação do desempenho; 
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7. Promover a partilha, nacional e internacional, da investigação e experiência na área do 

ensino com recurso à simulação em Anestesiologia. 

 

A SSM-SPA tem como finalidade impulsionar, difundir, desenvolver e promover a investigação e 

o ensino com simulação em Anestesiologia.  

Em suma, o objectivo da SSM-SPA é possibilitar aos médicos Anestesiologistas uma formação e 

treino adequados, nas suas diferentes fases da formação, tendo em vista a optimização dos 

recursos existentes no país.  

Pretende-se também:  

a) Aprofundar e divulgar os conhecimentos sobre esta área da Anestesiologia, tanto entre 

os Anestesiologistas que a ela se dedicam mais particularmente, como outros 

profissionais de saúde de qualquer modo envolvidos nos problemas da Anestesiologia; 

b) Estimular a investigação nesta área do ensino, nomeadamente chamando a si a 

orientação de estudos multicêntricos a nível nacional; 

c) Constituir-se em interlocutor preferencial dentro da SPA para todos os assuntos 

respeitantes a esta área; 

d) Estabelecer os contactos julgados úteis com pessoas individuais e coletivas, nacionais 

ou estrangeiras e com interesses afins. 

 

Artigo 3º-Órgãos Diretivos 

a) A Direção da Secção será constituída por: 1 presidente, 1 secretário, 1 vogal; 

b) Um dos elementos da Direção deverá ser representante permanente desta, junto do 

Conselho Geral da SPA; 

c) 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 efectivos 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 eletrónicos e 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 

mesmos moldes já referidos, na próxima Assembleia-geral da secção.  

As listas para os órgãos diretivos terão que ser entregues até dois meses antes da data 

marcada para as eleições e não tem que ser subscritas por nenhum número mínimo de 

sócios; 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 um mês antes da Assembleia Geral; 

d) Os órgãos diretivos reunir-se-ão sempre que o Presidente, ou a maioria dos seus 

elementos, ou a maioria dos seus membros efetivos, o julgue oportuno e 

obrigatoriamente uma vez por ano. 

 

Artigo 4º-Membros 

a) Existirão dois tipos de membros: 
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• Membros Fundadores: serão obrigatoriamente membros da SPA e instrutores 

de treino com simulação; 

• Membros Efetivos: terão de ser obrigatoriamente sócios ativos da SPA e 

preencher o formulário de inscrição da secção. 

b) Todos os membros estarão isentos de pagamento cota à secção. 

 

Artigo 5º- Tudo o que não estiver abrangido pelos estatutos desta Secção será́ regido pelos 

estatutos da SPA 

Anexo 1 - Membros fundadores  

Ana Rita Dinis Borges  

Daniela de Mascarenhas Chaló 

Filipe Correia Pinheiro 

Francisco Gil Gonçalves Matias 

Francisco José Palma Maio de Matos 

Inês Ferreirinha Alves da Cunha 

Inês Morgadinho Barros de Mesquita 

Joana Lopes Teixeira Figueiredo 

Joana Sofia Teixeira Jesus 

José Martins Nunes 

Lucindo Palminha do Couto Ormonde 

Marcos Paulo Gouveia Ramos 

Mafalda Cristina Gomes Ramos Reis Martins  

Magda Liliana Fonseca Bento 

Maged Zarif León 

Maria Eduarda Viana Amadeu 

Maria Teresa Rincon Vieira Lugarinho Monteiro  

Maria Teresa Pereira da Rocha 

Nuno Filipe Maio Fernandes 

Nuno Miguel Marta de Oliveira da Silva Freitas  

Patrícia Isabel de Oliveira Conde 

Ricardo Figueira Gonçalves Pacheco Duarte  

Vitor Manuel Lopes Fernandes Almeida 


