Declaração da WFSA sobre Segurança e Bem-estar das
Equipes de Saúde durante a Pandemia por COVID–19
Considerando que um sistema de saúde em bom estado operacional é fator crítico para qualquer
sociedade e crucial tanto para a economia nacional como para o bem-estar de seus cidadãos, e que
nenhum sistema de saúde pode funcionar adequadamente sem um número suficiente de
profissionais que estejam saudáveis e preparados para exercer suas atividades, a Federação
Mundial de Sociedades de Anestesiologia -WFSA (sigla em inglês) vem pronunciar-se pública e
oficialmente sobre a necessidade de que:
Todos os países devem assegurar, como sempre e, especialmente, durante a pandemia em curso,
que seus profissionais de saúde tenham a suficiente provisão de Equipamento de Proteção
Individual (EPI), assim como outras ferramentas que se destinem a minimizar o risco de serem
infectados e, em decorrência, afastados da força assistencial para tratamento dos pacientes1; O
bem-estar profissional deve ser priorizado, quer no que diga respeito ao número de horas e
períodos de repouso, quer em outras medidas que sirvam para minimizar a incidência outros
problemas de saúde, como a síndrome de burnout ou outras patologias que possam, causar dano
no plano individual e redução do número de profissionais atuantes, no plano assistencial 2.
La WFSA mantém em seu portal uma página e informações atualizadas sobre a pandemia por
COVID-19 e coloca-se à disposição para prestar consultas adicionais https://www.wfsahq.org/
La Federação Mundial de Sociedades de Anestesiologia representa centenas de milhares de
medicos anestesiologistas, em 150 países, com a missão de unir anestesiologistas em todo o mundo
visando melhorar a assistência perioperatória ao paciente e o acesso global a uma anestesia segura.
Em todo o mundo, a anestesiologia tem desempenhdo um papel especial, tanto na terapia
intensiva, como na assistência perioperatória de pacientes acometidos pelo COVID -19.
La WFSA mantém relações oficiais com a Organização Mundial da Saúde (OMS).
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