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 Em 2019 a SAESP – Sociedade de Aneste-

siologia do Estado de São Paulo completará 50 anos. 

Há meio século a SAESP cumpre com sucesso a sua 

missão de fomentar a excelência na prática da 

anestesia e segurança do paciente, por meio de 

educação continuada, pesquisa, desenvolvimento 

profissional e aprimoramento das condições de 

trabalho.                           .

 Foram muitas as conquistas desde a sua 

fundação em 1969, a começar pelos cursos de 

atualização iniciados em 1977. A SAESP possui em sua 

sede auditório (2014) e centro de simulação (2017) 

equipados com todos os recursos necessários para a 

realização de atividades teórico-práticas,  que focam 

muito no treinamento e aprimoramento das 

habilidades técnicas dos participantes, com aulas 

expositivas, simulações e discussão de casos. Dispõe 

atualmente de um amplo portfólio de atividades 

educacionais presenciais e à distância, que permitem 

ao associado uma educação continuada nas mais 

variadas áreas de atuação da anestesia, inclusive na 

área de gestão, onde o lado empreendedor do 

profissional é estimulado e desenvolvido. Estas 

iniciativas têm permitido à SAESP diversas parcerias 

com sociedades de todo o Brasil, bem como com 

associações internacionais, entre elas ASA - American 

Society of Anesthesiologists, ESA - European Society 

of Anaesthesiology, WSFA - World Federation 

of Societies of Anaesthesiologists, CLASA - 

Confederación Latinoamericana de Sociedades de 

Anestesiología e ERAS - Enhanced Recovery After 

Surgery, colocando-a na posição de uma das 

sociedades mais ativas do país. Assim, em 2016 a 

SAESP passou a contar também com uma Diretoria 

de Relações Internacionais.                  .

 Outra grande conquista da SAESP é a 

realização do COPA – Congresso Paulista de 

Anestesiologia que acontece desde 2004. Em 2018, 

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

eventos  ma is  impor tantes  do  âmbi to  da 

Anestesiologia em todo o mundo, onde 19 países 

foram representados. Houve, desde a sua primeira 

edição, um aumento de mais de 400% do público 

participante.                        .

 Seguindo com a sua tradicional e incessante 

busca pelo aperfeiçoamento, em 2016 tornou-se 

pioneira entre as sociedades de anestesia do Brasil, 

na criação de uma Diretoria de Pesquisa Científica 

que objetiva fomentar a pesquisa na área 

perioperatória facilitando a inclusão de múltiplos 

centros. O primeiro projeto, iniciado em 2018, refere-

se ao estudo observacional multicêntrico para 

avaliação de casos de parada cardíaca intra-

operatória no Brasil.                                  . 

 A SAESP se estabelece como uma sociedade 

que trabalha para estar sempre à frente na 

anestesiologia com uma visão dinâmica e inovadora. 

Busca constante  evolução dentro de sua 

especialidade e interface com outros players e 

públicos que atuam em conjunto como sociedades 

civis, sociedades médicas e entidades internacionais.



Stefan de Hert
Presidente da ESA

Parcerias Internacionais

 A ESA e a SAESP assinaram um Memorando 

de Entendimento há 3 anos. Este acordo não só 

sinalizou o início de uma relação muito importante 

entre as duas sociedades, mas também o início de um 

programa de intercâmbio científico e educacional 

internacional.                        .

 Por meio desse acordo oficial, trabalhamos 

para desenvolver a compreensão cultural, a 

cooperação internacional e o intercâmbio de pro-

gresso científico no campo da anestesiologia. 

Realizamos muitas conquistas importantes juntos 

durante esse período e isso provou ser uma 

colaboração frutífera.

James D. Grant
Presidente da ASA

 A ASA e a SAESP são parceiras colaborativas 

há mais de três anos. O que começou com um 

Memorando de Entendimento (MOU), que incluiu 

intercâmbios de painéis educacionais em nossas 

reuniões anuais, tornou-se uma colaboração bem-

sucedida em questões de segurança do paciente, 

incluindo Brain Health e delirium. Ambas as 

sociedades reconhecem a necessidade de melhorar os 

resultados para os pacientes e comunidades. Juntos 

podemos melhorar os padrões internacionais de 

segurança do paciente e atrair a atenção global para 

essas questões.                       .

 Valorizamos nossa parceria com a SAESP e 

esperamos continuar colaborando para aprofundar a 

prática da anestesiologia.
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É lançado o Curso SAESP para Médicos em Especialização 

É inaugurado o Centro de Simulação SAESP

A SAESP é pioneira na criação de uma Diretoria de Pesquisa

A SAESP cria uma Diretoria de Relações Internacionais

É inaugurado na SAESP o Auditório Ogari de Castro Pacheco

São assinadas parcerias colaborativas com ESA e ASA

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

É realizada a primeira edição do COPA 

É lançado o PEC – Programa de Educação Continuada

A SAESP atinge 1219 Associados

São criados os Cursos de Atualização SAESP

A SAESP chega a 700 Associados

É realizado o primeiro SIMPANEST – Simpósio de Atualização em Anestesiologia

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

A SAESP chega a 600 Associados

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

1976

1977

2004

2017

31 de outubro 

1983

2010

1974

1950

2014

1975

É instituída assessoria jurídica e aconselhamento jurídico a todos os associados SAESP1996

2016

2015

1999

1969
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A SAESP alcança a marca de 998 participantes em seus Cursos de Atualização

É assinado o Memorando de Entendimentos (MOU) entre a SAESP e as Sociedades ERAS e ERAS Latam

É assinado o Memorando de Entendimentos (MOU) entre a SAESP e a NYSSA 
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Afiliados

Associados
O crescimento do número de 

associados em 2018 é uma 

prova de que os anestesistas 

de São Paulo reconhecem os 

esforços da SAESP para o 

desenvolvimento da categoria 

no Estado.

A evolução do número de 

afiliados em todo o Brasil 

demonstra uma importante 

expansão de nossos trabalhos, 

bem como a união dos 

profissionais de anestesia em 

busca de constante crescimento 

da anestesiologia no Brasil.



Confira as Vantagens de ser um Associado SAESP
Agora você tem à sua disposição benefícios exclusivos SAESP para o seu aperfeiçoamento profissional

Assessoria Jurídica  – Dúvidas sobre situações de litígios, processos junto ao CRM e processos de 

aposentadoria podem ter uma avaliação inicial rápida e sem custo para os associados SAESP.

ÁREA 
RESTRITA

Área restrita do Site – Conteúdos disponibilizados pela ASA – Brain Health Initiative e SAESP – COPA; 

núcleos científicos; pareceres da defesa profissional; prestação de contas e política de transparência.

Cursos CBSBE - Centro Brasileiro de Saúde Baseada em Evidências – 40% de desconto no curso 

Fundamentos da Medicina Baseada em Evidências e no curso EAD Capacitação em Saúde Baseada 

em Evidências. 

Curso Anestesiologia SAESP – Modalidade EAD – Desenvolvido para atender a demanda crescente de 

residentes em formação no Brasil, este curso é também uma importante ferramenta de atualização para 

anestesistas já formados, sejam eles preceptores de residência médica ou não.

Inscrição gratuita para o SIMPANEST – Simpósio de Atualização em Anestesiologia – na modalidade 

presencial. O SIMPANEST é um programa essencial de educação médica permanente em anestesia. 

Além de ser um curso de reciclagem e atualização, também auxilia na preparação de concursos e 

provas como o TSA (Título Superior em Anestesiologia) e o TEA (Título de Especialista em 

Anestesiologia).

%
Descontos na inscrição de eventos – O associado conta com preços diferenciados em todos os cursos e 

eventos científicos promovidos pela SAESP. 

SAESP
Sorteio de inscrições – Válido para todos os participantes Associados da SAESP em workshops 

realizados no Centro de Simulação da Sociedade. 

Planos de Saúde e Odontológico – 30% de desconto no pagamento da primeira parcela 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.

Refresher gratuito no COPA – Fisiologia e Farmacologia, Curso de Atualização e Reciclagem ou

Coagulação e Hemostasia. Inscrição não vinculada ao congresso.Refresher

Novo
!

Novo
!
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55 11 3673-1388 saesp@saesp.org.br Rua Maestro Cardim, 1293 - cj. 131

CEP: 01323-001 - Bela Vista

São Paulo - SP
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