
Benefícios para o Associado SAESP



Educação

Educação de renome

global através de

e-learnings, EDAIC,

Webinares e muito mais

Conhecimento

Informação de ponta 

através da EJA, guidelines

ESAIC e ESAIC academy Congresso

Euroanaesthesia
Desconto na inscrição

Networking

Uma comunidade de mais de 30.000 

colegas crescendo juntos

Acesso ao EJA

The European Journal of Anaesthesiology

Anaesthesiology
of

European Journal

Pesquisa

Rede internacional de

ensaios clínicos e pesquisa



A SAESP tem o imenso prazer de comunicar a todos os seus associados que é afiliada da  ESAIC – European Society

of Anaesthesiology and Intensive Care. 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.

Com sede em Bruxelas, na Bélgica, a European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) é resultado da fusão da antiga 

Sociedade Europeia de Anestesiologistas (ESA), da Academia Europeia de Anestesiologia (EAA) e da Confederação de Sociedades 

Nacionais Europeias de Anestesiologistas (CENSA) e detém a posição mais proeminente na comunidade de anestesiologistas na Europa. 

A ESAIC é membro da Aliança para a Pesquisa Biomédica na Europa (BioMed Alliance). A BioMed Alliance está empenhada 

em promover a excelência na investigação e inovação biomédica europeia, com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar de todos 

os cidadãos europeus. O Código de Conduta da BioMed Alliance estabelece os princípios fundamentais para manter e melhorar 

a independência profissional, a objetividade e a integridade científica.

 

A Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos é a Seção Regional Européia da Federação Mundial

de Sociedades de Anestesiologistas (WFSA)

A SAESP é afiliada da European Society of Anaesthesiology

and Intensive Care - ESAIC

A ESAIC



EDUCAÇÃO:

Acesso a ESAIC Academy

Acesso a módulos de e-Learning, webinares ao vivo e webcasts do congresso apoiados pela indústria 

Participe do Curso Teach the Teacher 

Acesso às Guidelines ESAIC

PESQUISA 

Participe dos estudos do CTN como um investigador local 

Candidate-se para subsídios do CTN

CIENTÍFICO 

Envie propostas de sessões científicas para o Euroanaesthesia

PUBLICAÇÕES

Acesso eletrônico as publicações EJA - European Journal of Anaesthesiology,

Current Opinion in Critical Care e Current Opinion in Anaesthesiology 

CONGRESSO ESAIC EUROANAESTHESIA E FOCUS MEETING 

Desconto na inscrição do congresso presencial* 

Benefícios para o Associado SAESP

*Levando em conta o prazo de inscrição

Para se tornar um membro associado ESAIC

gratuitamente, preencha o formulário disponível

em www.saesp.org.br/esaic.

As lista são enviadas duas vezes ao ano: em janeiro

e em junho.



Entre em contato conosco e
formalize a sua associação!

www.saesp.org.br

@saesp.anestesia

(11) 3673-1388

saesp.anestesia

rii@saesp.org.br
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