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Trabalho em equipe: equipes mais fortes para melhor 
atendimento ao paciente

#WAD2021 #TeamAnaesthesia

Um guia para:



A Campanha #TeamAnaesthesia de 2021

Porque trabalho em equipe?
Os anestesiologistas estão na vanguarda das equipes 
clínicas. 
Equipes multidisciplinares melhoram a experiência do 
paciente, segurança, produtividade e melhorar a vida 
profissional de todos os envolvidos. 
O trabalho em equipe requer habilidades que incluem 
liderança, comunicação, monitoramento mútuo e dar e 
receber feedback. 

#TeamAnaesthesia campanha celebra o impacto positivo das 
habilidades de trabalho em equipe sobre os resultados dos 
pacientes. 

Neste Dia Mundial da Anestesia de 2021, vamos comemorar 
nossas equipes. 



A Campanha #TeamAnaesthesia de 2021
Desenvolvendo nossas habilidades de trabalho em equipe

Não basta exigir que trabalhemos em equipa. Precisamos praticar e 
aperfeiçoar a estrutura da equipe. 

• Um bom trabalho em equipe leva a melhores resultados para os 
pacientes, maior satisfação da equipe e menor incidência de 
burnout. 

• Um trabalho de equipe ruim leva a resultados piores para os 
pacientes, falta de coordenação, esgotamento da equipe e custos 
mais altos.

Recursos de trabalho em equipe

Cursos de Treinamento- SAFE Sala de Operação e Treinamento de 
simulação de anestesia vital (VAST)

Lista de verificação – WHO Lista de verificação de segurança 
cirúrgica

https://wfsahq.org/our-work/education-training/safe-or/
https://vastcourse.org/
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/research/safe-surgery/tool-and-resources


Apelo à Ação

• Divirta-se celebrando suas equipes e colegas com a 
#WAD2021 cabine fotográfica 

• Compartilhe o que você adora na sua equipe nas redes 
sociais #TeamAnaesthesia #WAD201

• Preencha o pôster e compartilhe fotos do que o 
trabalho em equipe significa para você

• Identifique as etapas que você pode seguir para 
fortalecer a eficácia de sua equipe

• Promova sua equipe durante o dia de trabalho:
• Adaptando seu fundo de zoom para destacar sua equipe e a 

#TeamAnaesthesia campanha 
• Inclua um slide ppt sobre sua equipe incrível no final da 

apresentação que você está fazendo

Baixe o WAD2021 pôster

Seja vocal em 16 de outubro de 2021
Divirta-se com a cabine 

fotográfica

https://boothco.uk/wfsahq/
https://wfsahq.org/wp-content/uploads/WAD-2021-SoMe-Poster-Portuguese.pdf
https://wfsahq.org/wp-content/uploads/WAD-2021-SoMe-Poster-Portuguese.pdf
https://boothco.uk/wfsahq/
https://boothco.uk/wfsahq/
https://boothco.uk/wfsahq/
https://boothco.uk/wfsahq/
https://boothco.uk/wfsahq/


Sobre o Dia Mundial da Anestesia
Um dia para celebrar a família global da anestesia. 

Fundo

O WAD marca um dos eventos mais 
significativos da história da medicina 
- a primeira demonstração pública 
bem-sucedida de anestesia com éter 
em 16 de outubro de 1846. 

Objectivos

• Aumenta o perfil e a compreensão 
de como a anestesia fortalece a 
saúde global

• Conecta a família global de 
anestesia



https://wfsahq.org/wp-content/uploads/WAD-2021-SoMe-Poster-Portuguese.pdf
https://wfsahq.org/wp-content/uploads/WAD-2021-SoMe-Poster-Portuguese.pdf


Siga-nos em nossos canais de mídia 
social:

Envolva-se nas redes sociais

Twitter: @wfsaorg

Facebook: /WFASORG

LinkedIn: /WFSA

Instagram: @wfsaorg

Compartilhe a notícia sobre #WAD2021 e 
incentive seus colegas a comemorar
#TeamAnaesthesia



Pré-evento: mensagens nas redes sociais

Junte-se a mim e ao @WFSAorg em 16 de outubro para a celebração 
do trabalho em equipe do Dia Mundial da Anestesia 202 e 
#TeamAnaesthesia. Compartilhe seu amor por sua equipe por meio da 
#WAD2021 cabine de fotos



#WAD2021 Tweet e postar ideias
Faça pesquisas no Twitter / Facebook com seus seguidores para identificar as 
habilidades de equipe mais valiosas

Postagens de exemplo:

• Trabalho em equipe para mim é entender e reconhecer a experiência de cada um. 
#TeamAnaesthesia #WAD2021

• Comunicação clara e confiança são fundamentais para nossa equipe 
#TeamAnaesthesia #WAD2021

• Eu amo minha equipe porque aprendo muito com eles #TeamAnaesthesia 
#WAD2021

• Minha equipe balança, mesmo em tempos de estresse e pressão nós apoiamos e 
encorajamos uns aos outros para fornecer o melhor atendimento ao paciente. 
#TeamAnaesthesia #WAD2021

Marcação @wfsaorg e nós retweet/ compartilhar a postagem


