Conﬁra as Vantagens de ser um Associado SAESP
Você tem à sua disposição benefícios exclusivos SAESP para o seu aperfeiçoamento proﬁssional
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#SaespSempreMais

ASSOCIE-SE JÁ!
Cursos de Atualização
EAD - Ensino à Distância
Curso de Gestão - Parceria com FGV
Transparência
Associação à ESA
Networking
Assessoria Jurídica
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A SAESP
Em 2019 a SAESP – Sociedade de Anestesiologia do Estado
de São Paulo completa 50 anos. Há meio século a SAESP cumpre com

mais ativas do país. Assim, em 2016 a SAESP passou a contar também
com uma Diretoria de Relações Internacionais.

sucesso a sua missão de fomentar a excelência na prática da anestesia e

Outra grande conquista da SAESP é a realização do COPA –

segurança do paciente, por meio de educação continuada, pesquisa,

Congresso Paulista de Anestesiologia que acontece desde 2004. Em

desenvolvimento proﬁssional e aprimoramento das condições de

2018, na sua 15º edição, consolidou-se como um dos cinco eventos

trabalho.

mais importantes do âmbito da Anestesiologia em todo o mundo, onde
Foram muitas as conquistas desde a sua fundação em 1969,

a começar pelos cursos de atualização iniciados em 1977. A SAESP possui

19 países foram representados. Houve, desde a sua primeira edição, um
aumento de mais de 400% do público participante.

em sua sede auditório (2014) e centro de simulação (2017) equipados

Seguindo com a sua tradicional e incessante busca pelo

com todos os recursos necessários para a realização de atividades

aperfeiçoamento, em 2016 tornou-se pioneira entre as sociedades de

teórico-práticas, que focam no treinamento e aprimoramento das

anestesia do Brasil, na criação de uma Diretoria de Pesquisa Cientíﬁca

habilidades técnicas dos participantes, com aulas expositivas,

que objetiva fomentar a pesquisa na área perioperatória facilitando a

simulações e discussão de casos. Dispõe atualmente de um amplo

inclusão de múltiplos centros. O primeiro projeto, iniciado em 2018,

portfólio de atividades educacionais presenciais e à distância, que

refere-se ao estudo observacional multicêntrico para avaliação de

permitem ao associado uma educação continuada nas mais variadas

casos de parada cardíaca intra-operatória no Brasil.

áreas de atuação da anestesia, inclusive na área de gestão, onde o lado

A SAESP se estabelece como uma sociedade que trabalha

empreendedor do proﬁssional é estimulado e desenvolvido. Estas

para estar sempre à frente na anestesiologia com uma visão dinâmica e

iniciativas têm permitido à SAESP diversas parcerias com sociedades de

inovadora. Busca constante evolução dentro de sua especialidade e

todo o Brasil, bem como com associações internacionais, entre elas ASA -

interface com outros players e públicos que atuam em conjunto como

American Society of Anesthesiology, AQI - Anesthesia Quality Institute,

sociedades civis, sociedades médicas e entidades internacionais.

APSF - Anesthesia Patient Safety Foundation, ERAS Latam, ERAS Society,
ESA - European Society, ISPCOP - International Society for the
Perioperative Care of the Obese Patient, SCA - Society of Cardiovascular
Anesthesiologists, SPA - Sociedade Portuguesa de Anestesiologia e The
New York State Society of Anesthesiologists, Inc., colocando-a na
posição de uma das sociedades

A SAESP em 71 Países
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Linha do Tempo SAESP 50 Anos
Curso SAESP
para Médicos em
Especialização

A SAESP torna-se parceira da
NYSSA - The New York State Society
of Anesthesiologists

O COPA se consolida
como um evento de
relevância internacional

A SAESP institui
Diretoria de Relações
Internacionais

O COPA atinge
o número recorde
de 3288 participantes

A SAESP torna-se
membro aﬁliado da ESA Sociedade Europeia
de Anestesiologia

A SAESP torna-se
parceira da SPA - Sociedade
Portuguesa de Anestesia

A SAESP alcança a
marca de 1045 participantes
em seus Cursos de Atualização

É lançado o Curso SAESP
para Médicos em Especialização
É inaugurado o Centro
de Simulação SAESP

A SAESP é pioneira
na criação de
Diretoria de Pesquisa

A SAESP alcança a
marca de 142 Aﬁliados
e 3630 Associados

2017

2018

2019

2015

2010
É inaugurada a atual
sede da SAESP na
região da Bela Vista
em São Paulo

São criados os Cursos
de Atualização SAESP

2004
1999
É lançado o
1º Tratado de
Anestesiologia
SAESP

SAESP-TSA
Reciclagem-1991

Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo
ESP
SA

1977

ATHENEU

1983

Sociedade de Anestesiologia
do Estado de São Paulo

1996

Logotipo SAESP
em 2005

1991

1976
A SAESP atinge
1219 Associados

É instituída assessoria jurídica
e aconselhamento jurídico a
todos os associados SAESP

É fundada a SAESP –
Sociedade de Anestesiologia
do Estado de São Paulo

1975
A SAESP chega a
600 Associados

ESP
SA

1974
É realizado o primeiro
SIMPANEST – Simpósio de
Atualização em Anestesiologia

1969

2000

A SAESP chega a
700 Associados

Logotipo SAESP
em 2008

É realizada a
primeira edição
do COPA

É inaugurado na SAESP
o Auditório Ogari de
Castro Pacheco

2014

É lançado o PEC –
Programa de Educação
Continuada

2000
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A SAESP
completa 50 anos

2016
Congresso Paulista
de Anestesiologia

São assinadas
parcerias
colaborativas
com ESA e ASA

Logotipo
SAESP 50 Anos

1950
A SAESP inicia as suas atividades como
Departamento de Anestesia da Associação
Paulista de Medicina (APM).

Sociedade de
Anestesiologia do
Estado de São Paulo

Logotipo SAESP
em 1969

SAESP 2019 em Números

Centro de Simulação SAESP

Mais de

4 Dias

de Sessões Ciêntíﬁcas,
Workshops e Networking

2019

Janeiro
a
Dezembro

CONGRESSO PAULISTA DE ANESTESIOLOGIA
PAULISTA CONGRESS OF ANESTHESIOLOGY

42

1356

Workshops

Participantes

Público Participante por Região

3288

18

participantes

Países
foram representados

Público Participante por Região

65%

14%

11%

7%

2%

1%

Sudeste

Nordeste

Sul

Centro Oeste

Norte

Internacional

77%

8%
9%

6,5%

6,5%

2%

Sudeste

Nordeste

Sul

Centro Oeste

Norte

Associados
3406

3663

3417
3473

Top 10 Estados Nacionais

3352

3303

1. São Paulo

5. Paraná

8. Bahia

2. Rio de Janeiro

6. Rio Grande do Sul

9. Santa Catarina

3. Minas Gerais

7. Distrito Federal

10. Ceará

4. Pernambuco

3091

Países com Representantes

2012

Alemanha

Brasil

Espanha

Portugal

Angola

Canadá

EUA

Suécia

Argentina

Chile

Inglaterra

Uruguai

Bélgica

Colômbia

Itália

Bolívia

Equador

Paraguai

50

Expositores

Números atualizados
no dia 02-12-2019

3090

254
32

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aﬁliados

2019

143
87

69
Palestrantes Nacionais
Palestrantes Internacionais

43

42

2014

2015

Números atualizados
no dia 02-12-2019

44
2016

2017

2018

2019

Torne-se Membro Associado da ESA Sociedade Europeia de Anestesiologia
A SAESP tem o tornou-se membro afiliado da ESA – Sociedade Europeia de Anestesiologia.
Assim, a Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo, pioneira em
estabelecer parcerias com entidades internacionais, agora faz parte
da maior sociedade de anestesiologia da Europa.
Consulte-nos! Torne-se um membro associado do ESA gratuitamente!
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Benefícios para o Associado SAESP
EDUCAÇÃO:
Acesso livre à academia da ESA: Módulos de eLearning (com CME) suportados apenas por webinar e webcast ao vivo da indústria (com CME)
suportados apenas pela indústria.
Livestreaming Euroanaesthesia e Encontro de Enfoque.
Materiais da Indústria
ePosters.

Para se tornar um membro associado ESA

Participação no Curso de Ensino do Professor (apenas para NASC).

gratuitamente, preencha o formulário disponível em

Acesso a Guidelines ESA

www.saesp.org.br e encaminhe para o e-mail
cientifico@saesp.org.br.

PESQUISA
Participe nos estudos do CTN como investigador local
Candidate-se a subsídios do CTN (o vencedor deve tornar-se membro de pleno direito)

CIENTÍFICO
Envie propostas de sessões científicas para a Euroanaesthesia

REVISTAS
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Acesso ao EJA através do site da ESA
Acesso a outras duas revistas eletrônicas:
- Opinião Atual em Critical Care
- Opinião Atual em Anestesiologia

CONGRESSOS ESA, EUROANAESTHESIA E FOCUS MEETING
Desconto parcial nas taxas de inscrição no Congresso*

*Levando em conta o prazo de inscrição

Acesse a Área Restrita do Site SAESP

Acesse conteúdos disponibilizados pela ASA – Brain Health
Initiative e SAESP – COPA; núcleos científicos; pareceres da
defesa profissional; prestação de contas e política de
transparência SAESP.

ÁREA
RESTRITA

Acesse o Aplicativo SRIA
O Sistema de Relato de Incidentes em Anestesia (SRIA) foi implantado pela Sociedade de
Anestesiologia do Estado de São Paulo (SAESP) com o objetivo de reforçar as iniciativas de
promoção da Segurança do Paciente.

O SRIA é fruto da parceria entre a Anesthesia Quality Institute (AQI) e a SAESP. A AQI,
idealizadora do sistema de relato de incidente (AIRS), cedeu sem ônus, o sistema integral,
além de compartilhar conhecimento tecnológico e a experiência adquirida com o AIRS.

As informações submetidas no SRIA são transmitidas para um servidor de forma segura,
criptografadas e mantidas sob proteção de acesso externo garantindo, desta maneira, a
conﬁdencialidade das informações. Além disso, a SAESP está impossibilitada juridicamente de
revelar a instituição, paciente ou médico envolvido nos relatos recebidos.

Nos relatos submetidos sob a forma conﬁdencial, um membro do Comitê de Segurança do
Paciente da SAESP poderá contatar o autor da notiﬁcação para solicitar informações
adicionais e dar seguimento na análise, para então fornecer orientações e esclarecimentos.
Um número de referência fornecido poderá ser utilizado em revisões posteriores.

Assessoria Jurídica

A partir de agora, todos os associados SAESP podem contar com os serviços jurídicos
de acompanhamento de sindicâncias e processos ético-profissionais no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP,
quando necessário, com o investimento de apenas uma anuidade vigente.

Os serviços compreenderão orientação, elaboração completa de defesa,
acompanhamento em todas as audiências e demais trâmites, até a última e
definitiva instância administrativa no CREMESP.

Benefício válido apenas para os honorários advocatícios.
Para maiores detalhes, entrar em contato por meio do e-mail: saesp@saesp.org.br

Planos de Saúde, Odontologia e Seguro Viagem

Associados SAESP tem 30% de desconto no pagamento
da primeira parcela na contratação de plano de saúde
e odontológico e 20% na contratação de seguro viagem.
Vantagens especiais para a contratação em outras
modalidades, como seguro de vida, automóvel e para
a sua clínica ou escritório.

SIMPANEST
Em 2020 será realizada a 46ª edição do
SIMPANEST – Simpósio de Atualização em
Anestesiologia – programa de educação
médica permanente na anestesiologia
brasileira.
Desde sua concepção, este que é o evento
científico mais antigo da SAESP, tem a
finalidade de revisar conceitos em diversos
temas da Anestesiologia, além de discutir
condutas, difundir pesquisas, iniciativas
para o cuidado perioperatório e inovações
relacionadas à anestesiologia.
O SIMPANEST é uma oportunidade ímpar
de reciclagem e troca de conhecimento
com qualidade, e também tem a função
de auxiliar na preparação para concursos
e provas como o TSA (Título Superior de
Anestesiologia), o TEA (Título de
Especialista em Anestesiologia) e o EDAIC
(European Diploma in Anesthesiology and
Intensive Care), proporcionando a revisão
de todos os conceitos abordados nestes
exames extremamente importantes para a
excelência da especialidade.

Curso de Anestesiologia SAESP - Modalidade EAD
Gratuito para Médicos em Especialização
A SAESP, seguindo a tendência mundial

As aulas são disponibilizadas gratuitamente

de ensino, investiu em parcerias que viabilizaram

para todos os médicos em especialização

a implementação de uma plataforma de ensino

dos CETs SBA e para os residentes de centros

à distância (EAD), contendo programação

credenciados pela Comissão Nacional de

científica completa para o Médico em Especialização.

Residência Médica associados à SBA,
contribuindo para aperfeiçoar a formação

O Anestesiologia SAESP - Curso para Médicos em

do anestesiologista do futuro.

Especialização - é composto por aulas com o
conteúdo da programação teórica proposta pela

A excepcional qualidade do material disponível,

Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA),

desenvolvido inicialmente para atender a

fundamental para o seu treinamento. Com mais

crescente demanda de médicos residentes em

de 200 aulas teóricas, os palestrantes apresentam,

formação no Brasil, é também importante

de forma clara e concisa, os conteúdos fundamentais

ferramenta de atualização para preceptores de

relacionados a cada tópico. O curso disponibiliza

residência médica e demais anestesistas já

material de excelente qualidade audiovisual,

formados.

com professores altamente capacitados.
Apoio Educacional

Patrocínio

Desconto na inscrição de eventos SAESP

O associado conta com preços diferenciados em todos os cursos e
eventos científicos promovidos pela SAESP.

SOROCABA

WORKSHOP

MONITORIZAÇÃO
INTRAOPERATÓRIA POR MEIO DA

ECOCARDIOGRAFIA

CONGRESSO PAULISTA DE ANESTESIOLOGIA
PAULISTA CONGRESS OF ANESTHESIOLOGY

SEGURANÇA

DO PACIENTE
FATORES HUMANOS
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Entre em Contato Conosco e Formalize a Sua Associação!

www.saesp.org.br

(11) 3673-1388

secretaria@saesp.org.br

@saesp.anestesia

saesp.anestesia

