
   
 

Material para divulgação do sistema preanestesicosba.com.br – 

avaliações pré-anestesicas em nuvem + App IOS/Android para a 

Sociedade Brasileira de Anestesiologia 

 

O preanestesicosba – avaliações pré-anestésicas em nuvem será um sistema 

desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) em parceria com a 

empresa Nuntius Data Expert. Foi criado usando as melhores e mais atuais tecnologias 

de dados, possibilitando suporte a decisão, análises automáticas, integrações e 

dashboards complexos. 

 O preanestesicosba será grátis para os associados da SBA, que poderão fazer 

suas avaliações pré-anestésicas sem limites dentro do sistema.  

Nosso sistema é em nuvem, funcionado dentro do navegador da web em 

qualquer aparelho que acessar a internet (celulares, tablets, computadores, etc)  e não 

é necessário baixar aplicativos ou instalar nada. É só acessar o link 

(www.preanestesicosba.com.br) que o sistema estará disponível. Funciona em 
qualquer sistema operacional: Android, IOS-Apple, Windows.  

 Não se preocupe com a segurança, pois nós já fizemos isso por vocês. Nosso 

sistema usa protocolos de segurança digital https (igual aos de internet banking), 

então, seus dados estarão protegidos. 

Para auxiliar o usuário temos vários tutoriais em vídeo e em pdf dentro do 

sistema, pois não queremos que o médico anestesiologista se sinta desassistido 

enquanto usa o sistema. 

Todos os textos do sistema foram padronizados pela SBA. Mas para nós a 

experiência dos usuários é fundamental, por isso contamos com a participação para 

sugestões críticas ou elogios. Queremos sua opinião sobre as perguntas e respostas, 

termos de consentimento, recomendações de jejum, exames complementares, etc. 

Compilaremos todas as sugestões para analisar as que serão incluídas nas atualizações.   

 

Projeto SBA para todas as áreas da anestesiologia 

 O Pré-anestésico SBA é o primeiro passo de um grande projeto da SBA para 

oferecer aos seus associados um sistema de alta tecnologia de dados para todas as áreas 

de atuação da anestesiologia.  

O próximo passo será o desenvolvimento de um App para uso off-line do sistema 
de pré-anestésico (IOS/Android). 

http://www.preanestesicosba.com.br/


   
 

 Na sequência serão desenvolvidos outros módulos, seguindo os mesmos  

conceitos, que contemplarão o perioperatório, consultas de dor aguda e crônica e 
cuidados paliativos.  

 

Escada de excelência em dados 

 Nosso sistema foi desenvolvido em algoritmo próprio para possibilitar análises 

automáticas, big data, machine learning, suporte à decisão e auxílio cognitivo. Esse 

conjunto de tecnologias nos coloca no topo da escada de excelência em dados, 

conforme a imagem abaixo.  

 A utilização destas tecnologias garante que o sistema permanecerá por muito 

tempo atual e acompanhando as tendências da informática e de bancos de dados de 

alta tecnologia e capacidade.  

 

 Nosso foco de trabalho é a atenção total à informação médica e o gerenciamento 

destes dados. Percebemos que os sistemas médicos em geral dão pouca importância 

à gestão dos dados médicos, mantendo bom funcionamento para estoques e 

contabilidade (matemática simples) e fornecendo campo texto para incluir a informação 

médica (locais para escrita livre). Nestes casos toda a informação médica está escrita e, 

se não for lida, nada acontece! Esses sistemas fizeram apenas a digitalização da 

informação, não possibilitam o gerenciamento e automação desses dados, não 

melhoram processos nem outras melhorias.  

 

 



   
 

 

Features do sistema de pré-anestésico 

 

 

Features 
Customização de perguntas e respostas  

Segurança digital igual internet banking 
Identidade visual da SBA incluída no sistema 

Gera termo de consentimento para AG, bloqueio e sedação 

Cálculo de peso ideal, corrigido e IMC automático 
Inserção de exames – sem limites 

Visualização do histórico de consultas 
Utilização de partes de consultas anteriores  

Identificação de família de risco para Hipertermia Maligna 

Todas as tabelas de procedimentos dentro do sistema 

Inclusão e gerenciamento de convênios 

Inclusão e gerenciamento de dependentes 

Gera pdf com o pré-anestésico e termo de consentimento 
Salva, envia ou imprime pdf  

Gerenciamento de extratos e listagem de consultas 
Compatível com HL7 

Possibilita Big Data e machine learning 
Tutoriais e informativos sobre pré-anestésico 

Sistema já testado e aprovado por clientes 

Possível integração como logbook SBA 

Equipe especializada  
Anestesista Ph.D integrante na equipe 

Excelência em dados 

Power BI – Business Intelligence 

Dashboard de indicadores para a diretoria da SBA 

Armazenamento em servidores de nuvem 
  

 

 


