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A anestesiologia, a qual inclui anestesia, cuidados perioperatórios, medicina paliativa, 
terapia da dor tem participado ativamente de ações e desenvolvido projetos que visam a melhoria 
contínua, técnica e científica, dos médicos anestesistas, entendendo assim estar zelando para 
a melhoria da qualidade dos serviços prestados por estes profissionais e, consequentemente, 
garantindo a segurança dos seus pacientes.

Nesta última década, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) vem envidando todos 
os esforços para o fortalecimento de um sistema de gestão, com base na qualidade e segurança, 
visando a melhoria contínua das boas práticas, mas, principalmente, trabalhando no sentido 
de fazer com que os anestesistas brasileiros possam entender e valorizar a importância deste 
aperfeiçoamento para garantir a segurança do paciente. 

A administração da SBA durante a gestão 2016/2017, baseou-se na execução de um 
Planejamento Estratégico, visando o cumprimento do compromisso assumido quando tornou-
se signatária da Declaração de Helsinki. Inúmeras foram as ações planejadas, realizadas e 
iniciadas no sentido de se manter sólida, atuante e muitas vezes pioneira na área médica. 

Neste relatório destacamos algumas ações, agrupadas em perspectivas básicas:

Perspectiva Financeira

A importância das atividades desenvolvidas pela SBA e suas regionais, tanto na área 
do conhecimento científico quanto na área técnica, gera, na execução da especialidade, 
exclusivamente na área de qualidade e segurança, ganhos diretos, para os pacientes e os 
profissionais associados da SBA, e indiretos, para os especialistas que se encontram fora dos 
quadros associativos, mas que acabam lucrando com as conquistas alcançadas pela especialidade 
como um todo. Dessa forma, com o intuito de nos mantermos grandes não só nas realizações, 
mas também em número de representação, é que temos trabalhado para alcançar os colegas 
que ainda não pertencem à “família SBA”.

Sabemos que nossa união e capilaridade em todo o território nacional, especialmente na 
luta pela melhoria contínua da especialidade, é que realmente nos torna fortes e diferenciados 
no cenário global da medicina. Temos procurado chegar aonde estão os colegas afastados do 
seio associativo ou até mesmo àqueles que não conhecem a SBA e nosso trabalho. Precisamos 
mostrar quem somos, onde estamos, o que fazemos e aonde queremos chegar e, para isso, 
contamos com a colaboração de cada associado que conhece um colega que não pertence à 
família SBA. 

No Congresso Brasileiro de Anestesiologia, que aconteceu em novembro de 2016, 
realizamos, no Espaço SBA, uma recepção para os participantes do evento com o objetivo de 
esclarecer dúvidas e orientar no que fosse possível, não só os associados como também os 
acadêmicos de medicina, médicos em fase de especialização em hospitais credenciados pelo 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) e especialistas não associados, para a apresentação da 
sociedade, divulgação de suas ações e para demonstrar a importância de estarmos associados. 
Nesta ocasião, mesmo àqueles que não são associados, oferecemos material didático produzido 
pela SBA. Esta e outras ações resultaram no aumento de 3% do número de associados.



Nossos números são muito altos sob o ponto de vista de produção e, consequentemente, refletem 
no aspecto financeiro. Praticamos várias ações visando à redução de despesas administrativas e 
operacionais, pois sabemos que a economia gera ganhos reais. Para a plena execução de nosso 
planejamento, precisamos atingir a arrecadação necessária a seu desenvolvimento.

Ao longo de alguns anos, temos procurado não onerar demais nossos associados, apesar 
de oferecer, cada ano, mais e melhores serviços, por isso, o valor da anuidade tem sido apenas 
atualizado pelo percentual da inflação. E para reforçar nossa preocupação com a redução do 
custo para o associado, temos buscado patrocínios e parcerias para nossos projetos, sempre 
dentro dos princípios éticos que geram a matéria.  

Por causa do momento econômico atual, valores arrecadados com a criação de novas 
parcerias e a manutenção das já existentes ficaram 9,9% abaixo dos praticados no ano anterior, 
ou seja, pelo terceiro ano consecutivo houve retração nos investimentos de empresas parceiras, 
sem, contudo, comprometer a saúde financeira da sociedade. Entretanto, mesmo com todas 
as dificuldades encontradas para a obtenção de patrocínios, nenhum item do Planejamento 
Estratégico precisou ser vetado por insuficiência de verba orçamentária.

Perspectiva Social e Responsabilidade com o Meio Ambiente

Na execução de ações de responsabilidade social e preservação do meio ambiente com 
as regionais destacamos:

• ações de assistência à criança, com arrecadação e doação de itens de grande 
necessidade para instituições hospitalares carentes;

• divulgação e total apoio à da campanha do Conselho Federal de Medicina (CFM), de 
identificação de resgate de crianças desaparecidas;

• realização, por meio das regionais, de mutirões de atendimentos anestésico-cirúrgico, 
voltados para o público carente ou procedimentos com longas filas de espera, visando 
reduzir o tempo de espera e o sofrimento dos pacientes;

• curso Salve uma Vida – Núcleo SBA Vida – distribuição às regionais SBA da aula teórica 
e de técnicas para a realização da parte prática e ainda intermediação perante a 
empresa que comercializa material didático para a obtenção de desconto na compra 
de itens como: desfibriladores, máscaras e manequins infláveis. Foram realizadas, ao 
longo deste período, inúmeras edições do curso Salve uma Vida em todo o território 
nacional, visando à capacitação do público não médico, ao entendimento de que 
segundos de ação efetiva até a chegada do socorro especializado podem salvar vidas, 
razão pela qual se treinam a identificação do quadro e a busca de socorro profissional 
e de primeiros socorros em casos de parada cardiorrespiratória e obstrução das vias 
aéreas em adultos e crianças;

• incremento, nas publicações nos veículos de comunicação da SBA, de esclarecimentos 
sobre o ato anestésico, possibilitando a distinção entre verdades e mitos, para maior 
aproximação entre os médicos anestesistas – SBA e o público em geral –, pacientes e 
seus familiares;

• aumento de publicações e implantação de eleições eletrônicas, visando à redução do 
uso de papel;

• utilização de nossa sede e publicação de papel de reflorestamento - ecologicamente 
correto;

• para edição de publicações da SBA, parceria com gráfica credenciadas com o selo 
FSC, comprometida com a preservação do meio ambiente e utilizando papel de 
reflorestamento e tintas ecologicamente corretas;



• adoção em 2017 de campanha de conscientização para a necessidade de atenção aos 
portadores de necessidades especiais. 

Perspectiva Científica

• Foi iniciado um trabalho de mapeamento das residências médicas credenciadas 
pelo MEC e não contempladas com credenciamentos como CET/SBA, com o 
intuito de realizar aproximação com os médicos residentes MEC fora do programa 
de ensino da SBA. Desejamos estimular o ingresso desses residentes no quadro 
associativo da SBA, na categoria de aspirante-adjunto, para possibilitar, dessa 
forma, o compartilhamento da produção científica e de eventos científicos como 
complementação de sua formação. Aproximação com a secretária executiva da 
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), Dra. Rosana Leite de Melo, para 
maior integração da SBA com a CNRM. 

• Está em curso o levantamento das escolas médicas no Brasil. Sensibilização dos 
presidentes de regionais sobre a necessidade de união de forças para o reconhecimento 
das Ligas Acadêmicas, devidamente registradas, para amparar os estudantes de 
medicina, ainda durante a vida acadêmica, para que possam ter esclarecimentos 
sobre a anestesiologia, o que é essencial na hora de escolher a especialidade no 
período da graduação. Foi estruturado e aprovado o projeto piloto sobre a forma 
de cadastramento das Ligas Acadêmicas e seus respectivos ligantes, assim como foi 
realizado, durante o 63º Congresso Brasileiro de Anestesiologia – Brasília/DF, o 1º Fórum 
de Ligas Acadêmicas.

• O site da SBA foi convertido em um formato internacional, para possibilitar a parceria 
com a WFSA, para que esta assuma a tradução dos tutoriais semanais daquela instituição 
e de suas publicações.

• Foi iniciada a elaboração do consenso brasileiro sobre ecocardiografia perioperatória, 
em parceria com o Departamento de Imagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(DIC-SBC), que será publicado na RBA em 2017. Em andamento, o estudo, realizado 
entre a SBA e a SBC, requer, perante a Associação Médica Brasileira (AMB), que a 
ecocardiografia transesofágica no perioperatório passe a ser reconhecida como área 
de atuação das duas especialidades – anestesiologia e cardiologia.

• Estabeleceu-se o aprimoramento da área de educação a distância pelo portal SBA, 
trabalho que está sendo realizado pela Comissão de Educação Continuada (CEC).

• Foi assinado um contrato com a TV–Med, que grava as aulas ministradas nas jornadas 
regionais (JONNA, JOSULBRA, JASB, JABC e CBA), autorizadas pelos palestrantes, e 
que posteriormente são disponibilizadas na área interna restrita aos associados da 
SBA. Essa ação visa levar aos associados que não puderam participar dos eventos o que 
de melhor foi discutido nesses encontros, possibilitando, assim, atualização científica 
a distância. 

• Foi elaborado um investimento na assistência didático-pedagógica e de capacitação dos 
membros de comissões ligadas à área de ensino, durante o processo de construção dos 
itens das provas dos concursos da SBA, assim como posterior avaliação psicométrica 
das provas realizadas, contando com a contratação de profissionais especializados na 
área de ensino pedagógico e estatístico.

• Foi desenvolvido um aplicativo para as plataformas Apple e Android que ajudará os 
médicos em especialização a preencherem o Logbook SBA mesmo estando off-line, 
com posterior sincronização com o servidor da SBA. Já está em fase de testes para 
implantação no segundo semestre de 2017;



• Manutenção do Núcleo CBA Vida, composto dos seguintes cursos:
1) SAVA - Suporte Avançado de Vida em Anestesia
2) CVA - Controle da Via Aérea
3) ETTI - Ecocardiografia Transtorácica e Transesofágica no intraoperatório
4) UPAN - Ultrassonografia Perioperatória em Anestesia
5) Salve uma Vida

• Foram editados em 2016 as seguintes publicações (livros):
1) Bases do Ensino da Anestesiologia
2) Bases da Anestesia Venosa
3) Educação Continuada em Anestesiologia - tema: Obstetrícia

• Encontram-se em andamento - 2017, as seguintes publicações científicas (livros):
1) Educação Continuada em Anestesiologia - tema: Pediatria 
2) Educação Continuada em Anestesiologia - tema: Idoso
3) Miller edição 2016 - revisão técnica da tradução para o português
4) Controle da Via Aérea - segunda edição
5) Suporte Básico de Vida em Anestesia - segunda edição 
6) Ecocardiografia Transesofágica no Intraoperatória
7) Atualização em Anestesia
8) Anestesiologia
9) Monitorização da Profundidade Anestésica e Neurociências
10) Dor e Cuidados Paliativos
11) Ultrassonografia em Anestesia
12) Fármacos em Anestesia
13) Anestesia em Pacientes com Cuidados Especiais
14) Segurança do Paciente

• Criação do Programa de Ligas Acadêmicas (PLA) com o objetivo de orientar os 
acadêmicos sobre a prática segura da anestesia, desde o período de sua formação;

• Criação Núcleo de Tutoriais (NTT) composto por médicos anestesistas com expertise 
na área de elaboração de Diretrizes e Tutoriais, inclusive com domínio de outros 
idiomas, visando a orientação e capacitação de colegas para a elaboração de tutoriais 
e tradução nos idiomas português e inglês;

• Criação do Núcleo de Redação Científica e Bioestatística - (NURB) - composto por 
médicos anestesistas com expertise na área de publicações científicas, visando a 
orientação e aprimoramento da produção de artigos científicos, estimulando o aumento 
da produção científica para a Revista Brasileira de Anestesiologia e a projeção editorial 
brasileira no exterior;

• Videoaulas - iniciada execução do novo Projeto de Videoaulas, onde serão abordados 
todos os pontos do programa teórico de especialização de novos anestesiologistas, 
desenvolvido ao longo dos 03 anos da especialização.

Perspectiva para a Defesa Profissional

• Para conhecer as dificuldades enfrentadas pelos associados de forma regionalizada, 
durante as jornadas oficiais da SBA, além das reuniões abertas aos presidentes 
das regionais, foram realizadas reuniões restritas com os dirigentes das regionais 
organizadoras dos eventos, com o intuito de conhecer suas possíveis dificuldades ou 



até mesmo aprender um pouco mais com as atividades por elas desenvolvidas, em prol 
da anestesiologia naquele estados. Essa atividade foi de extrema importância para 
conhecermos o trabalho interessante desenvolvido pelas regionais;

• Adotado o Sistema de Relato de Incidentes e Acidentes em Anestesia (SRIA), 
disponível gratuitamente nas lojas virtuais, como um programa a ser utilizado pelos 
médicos anestesistas para o relato de incidentes em anestesia; 

• Criado o Programa Nacional de Segurança em Anestesia (PNSA), que visa agregar 
todos os programas, ações, estratégias e resoluções voltados para a segurança do 
ato anestésico, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade e buscar referendar o 
médico anestesista como protagonista e a SBA, signatária da Declaração de Helsinque, 
alinhada com a cultura da segurança. Foram publicadas matérias sobre o tema nas 
edições da Anestesia em Revista ao longo do ano;

• Publicou-se uma edição da Anestesia em Revista (3/2016) exclusivamente voltada 
para a área de qualidade, segurança e saúde ocupacional do médico anestesista; 

• Foi editado, em parceria com o CFM, o livro Temas de Responsabilidade Médica 
na Anestesiologia;

• Foi contratado o grupo de pesquisadores ProQualis – Fiocruz para dar início às 
discussões e à análise estatística dos dados oriundos do banco de dados do Logbook 
SBA, especialmente voltado para o registro de eventos adversos;

• Dado prosseguimento aos estudos e apresentação à Câmara Técnica de Anestesia 
do Conselho Federal de Medicina, proposta para a atualização da Resolução CFM – 
1802/2006, com a participação de comissões e membros da SBA afeitos às normas de 
segurança existentes; 

• Iniciada Campanha Contra a Prática de Anestesias Simultâneas, com advertência 
acerca da realidade nacional. A SBA enfatizou que não apoia nenhuma ação fora do 
marco regulatório preconizado pelo Conselho Federal de Medicina; 

• Realizado o IV Simpósio Internacional de Saúde Ocupacional, juntamente com a 
JASB – Vitória/ES;

• Contratada a Fiocruz com um grupo de pesquisadores dessa instituição para a 
elaboração do Censo e Perfil do Médico Anestesista no Brasil. Como a SAESP já havia 
realizado esse trabalho no estado de São Paulo, a SBA firmou parceria com essa regional, 
arcando com parte das despesas já realizadas e assumindo o valor da ampliação desse 
trabalho, a ser feito em âmbito nacional;

• Realizadas reuniões com a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED) e a 
Associação Médica Brasileira (AMB) para tratar da regulamentação da realização de 
sedação para exames de endoscopia digestiva, visando à segurança dos pacientes, 
por causa do grande número de óbitos divulgado na imprensa em procedimentos 
realizados sem a presença de um médico anestesista;

• Realizada parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV) que desenvolve 
atividades relacionadas a apoio emocional além do atendimento, com ações abertas 
à comunidade que estimulam o autoconhecimento e melhor convivência em grupo e 
consigo mesmo em todo o Brasil;

• Criação do Clube de Serviços da SBA, com parcerias com empresas e instituições que 
possam gerar algum tipo de benefício (descontos) aos associados e seus familiares no 
âmbito profissional, educacional e de seguros;

• Criação do Certificado de Atualização Profissional (CAP) oferecendo uma gama 
de atividades voltadas à qualificação profissional,  tendo como objetivo despertar o 



interesse na exigência, por parte de instituições hospitalares e universitárias em seus 
processos seletivos, da valorização de profissionais mais capacitados e qualificados, 
agregando assim maior valor, qualidade, segurança e confiabilidade às instituições.

Perspectiva Administrativa

• São considerados de extrema relevância para a saúde associativa a detecção 
e o gerenciamento dos riscos dos processos da SBA. Com a percepção de que 
um dos riscos que sofremos é o desconhecimento, especialmente por parte dos 
associados, sobre o verdadeiro significado da SBA na vida profissional de cada 
especialista, elaboramos um material que mostra os benefícios gerados pela SBA a 
seus associados e à sociedade em geral e a importância da união dos especialistas 
em prol de objetivos comuns. Já para iniciar essa conscientização desde o início 
da formação dos novos especialistas, foram distribuídas para as regionais aulas 
introdutórias sobre a estrutura da SBA, cooperativismo e SUS, para que possam 
ser ministradas logo no início da programação da especialização. Ainda dentro 
da perspectiva de gerenciamento de riscos, iniciou-se o desenvolvimento de um 
trabalho para a publicação de um Manual de Conduta nas Mídias Sociais, tendo 
como objetivo alertar os associados para a necessidade da preocupação dos 
médicos anestesistas com a preservação de sua imagem, como profissional médico, 
na utilização das mídias sociais. 

• Tentativa de reformulação dos eventos científicos da SBA, de acordo com a demanda 
dos associados. Para tanto, foi elaborado um questionário, com adequação pela 
região do país, e enviado a todos os sócios da SBA. Este contém uma pesquisa 
regionalizada para detectar as demandas de nosso público. O resultado obtido com 
essa pesquisa foi apresentado aos presidentes das regionais como orientação para 
que, durante a organização dos eventos científicos, seja observado o interesse de 
seus associados.

• Criada uma área específica no site da SBA intitulada: Anestesia pelo mundo! O que 
se tem discutido?, para a inclusão de programas internacionais.

• Concedido total e irrestrito apoio às ações da Comissão Executiva do 63º CBA, com sua 
participação em reuniões estratégicas e de negociação, inclusive com a elaboração de 
checklist de ações que deveriam ser priorizadas;

• Realizado um workshop entre as comissões executivas do 62º e do 63º CBA, com o 
intuito de trocar experiências vividas na organização do evento que pudessem servir 
de know-how para a Comissão Executiva 2016;

• Participação na Comissão Executiva do ICVVA, com a coordenação da criação do site do 
evento, orientação da Tecnologia da informação (TI) da SBA para elaborar a identidade 
visual do evento, auxiliando na formação da grade da programação;

• Análise pormenorizada do relatório final apresentado pela Comissão Executiva 
do 62º CBA – Florianópolis/SC, via SAESC, em que foi constatado que o documento 
está totalmente de acordo com as normas estabelecidas e com a auditoria contábil 
contratada; o resultado financeiro foi favorável, demonstrando excelente gestão do 
evento. O relatório foi encaminhado à apreciação e aprovação da Assembleia de 
Representantes, na qual foi aprovado com voto de louvor; 

• Avaliação criteriosa do processo de candidatura recebido da SAEPB para sediar o 
68o CBA, em 2021, na cidade de João Pessoa, Paraíba. Como toda a documentação 
de acordo com as normas mínimas exigidas para sediar um CBA, a candidatura foi 
encaminhada à apreciação da Assembleia de Representantes 2016 para votação, sendo 
aprovada sem nenhum tipo de restrição; 



• Iniciada pesquisa para a elaboração de modelo a ser adotado para a criação do Núcleo 
SBA de Eventos. Com a ajuda do Sebrae, buscamos a elaboração de um projeto que 
atenda verdadeiramente às nossas necessidades, por meio da análise do material 
disponibilizado pela instituição para a elaboração de um parecer técnico a ser realizado 
com a participação de um de seus consultores;

• Elaboração de um Portfólio Bilingue de Serviços oferecidos pela SBA aos associados 
e parceiros. Esse material será impresso para distribuição em eventos da entidade, 
iniciando-se pelo 63º CBA;

• Elaboração de Compliance Concorrencial da SBA, com o intuito de atender às 
exigências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE);

• Criação do Livro Branco da SBA, com o desenvolvimento de pesquisas e levantamento 
de informações para a elaboração desse periódico. O Livro Branco será um 
documento público, em forma de livro, que permitirá transparência da visão da 
entidade, especialmente sobre temas de impacto como segurança, qualidade, 
defesa profissional e saúde ocupacional, a ser apresentado à comunidade nacional 
e internacional; 

• Editado o Manual de Conduta das Mídias Sociais, visando alertar os médicos anestesistas 
sobre a necessidade de preocupação com a conduta ética mo exercício da profissão.

Perspectiva de Atuação Internacional

• WFSA
· Congresso Mundial de Anestesiologia – realizado no período de 28/8 a 2/9/2016, 

em Hong Kong/China –, no qual a SBA teve assento na Assembleia de Delegados, 
onde ocorreram eleições para os cargos diretivos e de diversas comissões de 
assessoramento técnico e científico. A SBA foi contemplada com a eleição de 
colegas indicados para cargos em áreas específicas.

• CLASA
· Total apoio e destaque à presidência da CLASA, exercida pelo brasileiro e 

presidente da SBA 2010, o Dr. Carlos Eduardo Lopes Nunes, no biênio 2016-2017. 

• ESA
· Participação de grande número de brasileiros no Euroanesthesia – de 28 a 

30/5/2016 –, realizado em Londres, Inglaterra;
· Contando com o irrestrito apoio da Diretoria da ESA, foram realizadas, em 2016 

e 20147, no Brasil, as provas OLA e EDAIC I, para facilitar o acesso de brasileiros 
que desejam adquirir o diploma

· Realização do I Brazilian Meeting no Euroanestesia 2016 realizado em Londres/
Inglaterra - 28 à 30 de maio de 2016, 

· Realização do II Brazilian Meeting no Euroanestesia 2017, a realizar-se de Genebra/
Suíça - 03 à 05 de junho de 2017; 

· Simpósio Administrativo,a realizar-se em Genebra/Suíça - 03 à 05 de junho 
de 2017. 

• ASA
· Por ocasião do ASA Meeting 2016 – de 15 a 19/10/2016, em Boston/USA –, foi 

realizado o 1º Brazilian Meeting, sala com palestras ministradas exclusivamente 
por brasileiros, atividade esta que é fruto de uma parceria entre a ASA-SBA-
SAESP e que conta com um número expressivo de público formado por brasileiros 
e estrangeiros.



• SBARD - SBA
· Realização de Convênio com a Sociedade Boliviana de Anestesiologia para 

intercâmbio educacional entre Bolívia e Brasil, para a formação de novos 
especialistas em anestesiologia.
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