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HONRA AO MÉRITO AOS 

QUE LUTAM PELA VIDA
SAEB homenageia os seus sócios em reconhecimento 

ao incessante trabalho durante a pandemia.
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PALAVRA DA PRESIDENTE Estimados sócios,

finalmente chegamos ao final deste ano! Sem sombra de dúvidas, um 
dos anos mais desafiadores que a humanidade já viveu. Durante essa cami-
nhada, muitos pereceram e se fazem merecedores do nosso máximo respei-
to. Para aqueles que permanecem a cada dia em hospitais, lutando contra 
esse terrível inimigo invisível, a SAEB fez uma justa homenagem ao Dia do 
Anestesiologista. Uma medalha de reconhecimento aos profissionais dessa 
brava especialidade que neste ano mostrou toda a sua versatilidade. Vocês 
foram merecedores dessa homenagem!

Fazendo um balanço sobre o primeiro ano dessa gestão, percebemos o 
quanto fomos tolhidos de nossa programação inicialmente desejada. Tería-
mos um curso de bloqueios regionais guiados por ultrassom, um de ultras-
sonografia point of care, um de manejo de vias aéreas e dois de gerencia-
mento de crises, além dos seminários do Curso de Educação Continuada. 
Todos os eventos foram suspensos, incluindo o ENAI e a JONNA. Tivemos 
de nos adaptar, de nos reinventar. Não fizemos o planejado, mas demos o 
nosso máximo para fazer o que estava ao nosso alcance. No mês passado, 
com a liberação para os eventos presenciais, foram realizados dois cursos 
de Suporte Avançado de Vida (SAVA) de forma presencial, uma oportunidade 
dinâmica de aprendizado e reciclagem.

Mas a pandemia também foi um período para crescimento e reflexão. 
Conseguimos lançar um canal de educação no YouTube, chamado SAEB Play. 
Lá estão disponíveis todos os webinares realizados durante este ano, todas 
as aulas e outras atividades científicas como discussão de casos clínicos en-
riquecedores. Durante o ano, foram realizadas três campanhas interessan-
tes, envolvendo diversas interfaces da SAEB: uma campanha conjunta com a 
COOPANEST para doação de equipamento de proteção individual (EPI) logo 
no início da pandemia, que resultou em uma entrega de máscaras e face 
shields para anestesiologistas da capital e do interior; uma em parceria com 
o HEMOBA, para estímulo à doação de sangue no mês do doador, em que a 
diretoria da SAEB foi voluntária, como forma de incentivar outros aneste-
siologistas e profissionais de saúde a tornarem-se também doadores; e uma 
campanha, também em conjunto com a COOPANEST, de promoção da saú-
de do anestesiologista, com foco no estímulo à atividade física e bem-estar 
mental do profissional, pontos importantes e fortemente incentivados pela 
recente atualização da Carta de Recife. 

Por fim, fica o convite para a JONNA 2021. Esse será o primeiro evento 
oficial no próximo ano e marcará o retorno aos eventos presenciais da SBA. 
Este ano, nossa JONNA foi o primeiro evento da anestesia a ser suspenso, 
faltando apenas 14 dias para a sua realização, o que frustrou a todos. Para o 
ano que vem, grande parte da programação científica foi mantida, inclusive 
os cursos, como o ETTi, que terá sua primeira edição em um evento regional, 
fora do Rio de Janeiro. Não perca essa oportunidade para se atualizar cien-
tificamente e confraternizar com os colegas. 

Que venha 2021! Desejo a todos os nossos sócios um final de ano de paz 
e de luz e que possamos, juntos, construir um novo ano com mais união, for-
talecendo ainda mais nossa sociedade e nossa especialidade.

Fique bem, permaneça bem e siga bem!

Dra. Liana Torres Azi
Cremeb 18383

Presidente da SAEB
Gestão 2020/2021
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Caros colegas,

 neste ano extremamente peculiar, a SAEB gostaria de agradecer aos 
seus associados pelo empenho e dedicação que todos têm envidado no 
enfrentamento da pandemia da covid-19, colocando sempre a qualidade 
da assistência em primeiro lugar. Certamente, ao passarmos por essa 
experiência, tornamo-nos, enquanto sociedade de especialidade, ainda 
mais fortes, unidos e amadurecidos. Convido, portanto, a todos para a 
leitura da matéria de capa desta edição, que destaca a visão de alguns 
colegas que, como muitos, vivenciaram intensamente esse momento. 

Convido também para a leitura do nosso artigo científico sobre a 
qualidade de vida do anestesiologista, que levanta uma discussão tão 
oportuna para esse momento em que temos nossos limites desafiados. 

Apresentamos ainda nesta edição uma reflexão muito interessan-
te sobre a aplicação da inteligência artificial dentro da anestesiologia, 
que traz muitas implicações para a nossa prática e, como muitos avan-
ços tecnológicos na atualidade, vem experimentando uma aceleração 
no seu processo de implementação. 

Por motivos óbvios, muita coisa mudou e muitos planos tiveram 
que ser alterados. Nossa programação científica e social não pôde ser 
cumprida conforme o planejado. Entretanto, podemos destacar muitas 
conquistas e evoluções nesse período. 

Inauguramos o nosso canal SAEB Play no YouTube e pudemos rea-
lizar encontros científicos virtuais com colegas locais e de outros esta-
dos, o que possibilitou um maior alcance das nossas atividades. Além 
disso, tornou-se ainda mais claro para nós o grande valor que nos agre-
gam as atividades presenciais para treinamento de habilidades práticas. 
Pudemos realizar dois cursos SAVA no último trimestre de 2020, com 
alguns instrutores locais e outros em treinamento, com retorno bastante 
positivo dos participantes. 

Para finalizar, como é de praxe na nossa revista, destacamos no 
quadro Além da Anestesia a obra de literatura infantil da Dra. Anita Ro-
cha que ilustra bem a nossa capacidade para desenvolver outros talen-
tos e produzir, em meio a eventuais adversidades e desafios, com sen-
sibilidade, um trabalho de tamanho valor. 

Desejo a todos um final de ano de paz e um 2021 com muita pros-
peridade e desenvolvimento. 

Boa leitura!

Murilo Flores
Diretor Científico da SAEB e 

editor da Bahianest
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Honra ao mérito aos 
que lutam pela vida

Este ano, a tônica da campanha da SAEB para o Dia Mundial da Anestesia – 16 de outubro 
– foi a entrega de uma medalha de Honra ao Mérito, uma forma de homenagear os 
seus sócios em reconhecimento à atuação durante a pandemia provocada pelo SARS-
CoV-2, que desde março tem sido a causa de milhares de mortes em todo o mundo e 
transformado a rotina médica numa luta exaustiva em defesa da vida.

bahianest

CAPA

SAEB homenageia os seus sócios em reconhecimento ao 
incessante trabalho durante a pandemia.
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A iniciativa foi idealizada por 
Dr. Sammer Victor, integrante 
da Comissão de Comunicação da 
SAEB, e amplamente acatada pelos 
membros da diretoria. “Os aneste-
siologistas estiveram e estão na 
linha de frente dos atendimentos 
aos pacientes com covid-19. Eles 
se arriscaram, envolveram-se e 
muitos se contaminaram... Isso 
precisava ser homenageado de al-
guma forma. Uma medalha pare-
ceu a maneira mais apropriada de 
reconhecer o duríssimo trabalho 
que vem sendo realizado por es-
ses bravos profissionais”, explica 
a presidente Dra. Liana Azi. 

A entrega simbólica foi fei-
ta ao Dr. Cezar Fontenelle Neto, 
que, generosamente, dividiu essa 
homenagem aos seus pacientes. 
“Foi uma grande honra poder re-
presentar meus queridos colegas 
anestesiologistas nessa bela ho-
menagem concedida pela SAEB 
num ano tão difícil para todos. 

Fomos convocados a fazer o que 
mais sabemos, cuidar do ser hu-
mano, dando o nosso melhor. Sa-
bíamos que estávamos cuidando 
de um pai, uma mãe, um filho ou 
filha de alguém, alguém amado 
por muitas pessoas, e não pode-
ríamos desanimar nem diminuir 
o nosso cuidado e atenção. Quero 
parabenizar novamente todos os 
meus colegas e a competente Di-
retoria da SAEB, que vem fazendo 
um excelente trabalho.”

A ex-presidente da SAEB, Dra. 
Lúcia Arbex, fala da importância 
da iniciativa. “A homenagem que 
a SAEB prestou aos anestesiologis-
tas, este ano, no nosso dia foi mui-
to significativa para mim. Apesar 
de não ter ficado na linha de fren-
te nos atendimentos das vítimas da 
covid-19, por fazer parte do grupo 
de risco, eu sei que tive a minha 
participação como médica e aneste-
sista. Por meio do que eu aprendi 
na anestesia, pude dar suporte aos 

amigos, familiares e diversas outras 
pessoas que precisavam de apoio, 
conselho, de ajuda técnica ou emo-
cional nesse momento tão difícil 
que vivemos durante todo o ano e 
que ainda estamos enfrentando. En-
tão, de qualquer forma, eu me sen-
ti muito feliz por ter recebido essa 
homenagem da SAEB. Foi muito 
simbólica! Foi uma lembrança, um 
presente que guardarei com mui-
to carinho por toda a minha vida. 
Muito obrigada à SAEB pela ideia! 
Parabéns pela execução, pela forma 
brilhante como tudo foi orquestra-
do por essa equipe tão competente 
que está à frente da SAEB.”

Cada associado receberá sua 
medalha em domicílio. Aqueles 
que ainda não a receberam devem 
entrar em contato com a secreta-
ria da SAEB e atualizar seus da-
dos cadastrais.  Canais de comuni-
cação: (71) 3247-4333, WhatsApp 
(71) 99101-5142 e e-mail contato@
saeb.org.br. 

“
A humanidade no ano de 2020 está enfrentando um período de 
grandes desafios, de superação, de resiliência, de solidariedade 
e de compaixão. Desde o início, os associados da SAEB/
SBA foram acolhidos por orientações on-line, apresentando 
protocolos e diretrizes, visando ao melhor atendimento à 
população, com proteção segura para os profissionais e seus 
respectivos familiares. Mas, além disso, a Diretoria da SAEB 
nos surpreende com uma expressiva homenagem por meio de 
uma medalha. A minha está devidamente guardada na estante 
do gabinete e na minha memória como um momento ímpar 
em minha existência de médico anestesiologista”, DR. JOSÉ 
ABELARDO GARCIA DE MENESES, EX-PRESIDENTE DA SAEB.

“
Muito feliz em, nesse momento delicado, poder ver reconhecida a 
importância do trabalho dos colegas anestesiologistas na linha de 
frente do combate à pandemia. São tempos difíceis! Alguns tivemos 
que nos reinventar, sair do conforto das Salas de Cirurgias e ir para 
as Emergências ou para as Unidades de Terapia Intensiva. Tivemos 
que aprender a manejar uma nova doença, aprender a conviver 
com a solidão imposta pelo isolamento social e, junto a isso, 
escondermos os nossos sorrisos sob máscaras. O reconhecimento 
desse esforço por parte da Sociedade de Anestesiologia do nosso 
estado, com certeza, é motivo para que os sorrisos comecem a 
voltar aos nossos rostos. Obrigado, SAEB”, DR. ELIO FERREIRA DE 
OLIVEIRA JUNIOR, DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SAEB.
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A partir de agora, vamos cada 
vez mais encontrar em periódicos 
médicos artigos e textos sobre In-
teligência Artificial (IA) e seus des-
dobramentos, o que poderá levar o 
leitor a imaginar uma realidade da 
prática médica com a substituição 
de humanos por robôs humanoides 
com desempenho exponencialmen-
te melhorado e pacientes satisfei-
tos. Entretanto, na prática, a rea-
lidade se desenha de forma bem 
diferente.

Primeiro temos que entender 
alguns conceitos básicos sobre In-
teligência Artificial, quais suas apli-
cações, quais os desafios, onde es-
tamos e qual nosso papel nesse 
processo evolutivo da assistência 
médica com o apoio da tecnologia.

O que temos de concreto hoje 
é que realmente esse é um cami-
nho da inovação e tecnologia sem 
volta, com muitos players (hospi-

tais, empresas de softwares, indús-
tria farmacêutica e de equipamen-
tos, fundos de investimentos etc.) e 
startups (empresas jovens de tecno-
logia inovadora) dedicando tempo e 
recursos em explorar esse universo, 
e que os resultados impactarão to-
das as áreas da assistência à saúde, 
diferenciando apenas o método e o 
momento em que serão colocados 
em prática.

Precisamos entender, como pro-
fissionais de saúde, que a Inteligên-
cia Artificial não vai ser apresenta-
da como um robô competindo por 
postos de trabalho e, com a voz 
esganiçada, reclamar que é você 
que está fazendo o trabalho dele 
– preenchendo guias e assinalando 
campos de prontuários eletrônicos 
feios e de usabilidade ruim – e não 
ele roubando o seu.

Toda a tecnologia que usamos 
hoje invadiu nosso cotidiano sem 

Inteligência 
Artificial em 
Anestesiologia

ASSISTÊNCIA MÉDICA

“ Toda a tecnologia que 
usamos hoje invadiu 
nosso cotidiano sem 
ser convidada e às 
vezes nem mesmo 
desejada, fazendo com 
que mudássemos de 
hábitos e a maneira 
de convivermos 
e trabalharmos 
radicalmente.”
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ser convidada e às vezes nem mes-
mo desejada, fazendo com que mu-
dássemos de hábitos e a maneira 
de convivermos e trabalharmos ra-
dicalmente. É dessa forma que IA 
vai se conectar a nosso cotidiano, 
melhorando a experiência do anes-
tesiologista, individual ou em gru-
po. Hoje, sem que tivéssemos sido 
perguntados, a IA já é usada em lar-
ga escala pelas plataformas de re-
des sociais e provavelmente afeta 
todos os seus usuários de maneira 
subliminar, em segundo plano e de 
forma imperceptível. 

 Na medicina acontecerá da 
mesma forma, sendo utilizada am-
plamente por plataformas de apoio 
à tomada de decisão e predição e 
apenas uma pequena parte sendo 
tangível e reconhecível na prática 
médica diária, interagindo com o 
anestesiologista.

Os métodos para isso acontecer 
não são muito diferentes dos estu-
dos com coleta de dados e análise 
estatística que estamos acostuma-
dos nas publicações médicas, mas 
com acréscimos importantes, como 
o volume de informação e a capa-
cidade da máquina de melhorar so-
zinha o processo de aprendizado e 
análise, a partir do reconhecimen-
to de padrões e exemplos e não a 
partir de logaritmos de passo a pas-
so, tipo fluxogramas, usados comu-
mente no conteúdo consumido pela 
classe médica.

Inteligência, por definição, é a 
capacidade de processar informa-
ção. E é nesse ponto que o mundo 
moderno e a tecnologia disponível 
acabam por alavancar técnicas de 
análise de dados, que têm poten-
cial de resultar em uma forma de 
consciência situacional digital com 
percepção do cenário onde estamos 
inseridos de maneira ampliada, um 
milhão de vezes maior em relação à 
capacidade humana.

Um dos desdobramentos da IA, 
que é o caminho para esse ponto, é 
o Machine Learning (ML), que con-

siste na análise de um grande volu-
me de dados, com a construção de 
uma matriz de padrões (envelopa-
mentos) que sofrerão constante adi-
ção de informações e melhoria do 
modelo. Essa relação de causa-efei-
to ampliada e cruzada inúmeras ve-
zes pode, a partir de exemplos de 
resultados e não de regras pré-es-
tabelecidas, criar uma capacidade 
preditiva que, ao ser validada pela 
estatística, poderá auxiliar profis-
sionais na tomada de decisões.

Todos sabemos que dados pre-
cisam de mais dados para virar co-
nhecimento. Quanto mais informa-
ção for adicionada e correlacionada, 
mais forma-se uma rede de infor-
mações com inputs e outputs, mi-
metizando a forma de trabalho do 
cérebro humano. 

A capacidade da máquina de 
entender um cenário a partir dos 
dados, predizer um futuro provável 
e intervir se acentua exponencial-
mente, constantemente calibrando 
seu conhecimento sobre o tema. 
Esse mergulho em um conjunto de 

dados, que à primeira vista não tem 
relação entre si, é o papel do Deep 
Learning (DL), que, com base em re-
des neurais e sequenciais em cama-
das, amplia a capacidade da máqui-
na de gerar um leque de conclusões 
e contextualizá-las de maneira 
adaptativa em tempo real. A previ-
são do clima é um ótimo exemplo 
do valor que tem um enorme con-
junto de dados e informações para 
nos dar respostas ou boas probabi-
lidades. 

Para que todo esse processo 
aconteça, um substrato básico im-
portantíssimo precisa estar dispo-
nível: dados. E é aqui que uma lista 
de particularidades e desafios para 
as empresas dedicadas a trazer a IA 
para a prática clínica começa a apa-
recer. Dados, quando estão disponí-
veis – e na maioria das vezes não 
estão –, não apresentam qualidade, 
uniformidade, confiabilidade ou vo-
lume suficientes para serem usados 
no aprendizado de máquina. Regis-
tros anestésicos são uma fonte in-
crível de dados, mas são realizados 
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ainda em papel em um mundo ca-
minhando para a ubiquidade. A con-
ta não fecha. 

Ao contrário do ser humano, 
que na infância basta ver poucas 
imagens de um gato para aprender 
o que é um e também diferenciá-lo 
de um tigre, no aprendizado de má-
quina é necessário um grande volu-
me de dados ensinando essa dife-
rença para que a máquina consiga 
um desempenho aceitável. Não te-
mos, além da infraestrutura, a cul-
tura de enxergar o valor dos dados 
que coletamos direto da cabeceira 
do paciente a cada cinco minutos 
durante uma cirurgia.

O uso ainda de papel para pron-
tuários – com anotações médicas 
irregulares, condutas com um alto 
grau de variabilidade e principal-
mente o não acompanhamento de 
desfechos com uma classificação 
estandardizada de condutas – di-
ficulta que, mesmo com a alta ca-
pacidade de processar informação 
dos computadores atuais, não haja 
informação de qualidade a ser pro-
cessada.

Além disso, players de merca-
do como empresas de prontuário 
eletrônico tratam suas áreas como 
silos, criando bloqueios ao com-

partilhamento de dados ou usan-
do padrões de armazenamento não 
escaláveis, não permitindo que os 
próprios hospitais e muito menos os 
pacientes tenham acesso a integra-
ções, análises e aplicabilidade dos 
seus dados. Em saúde, principal-
mente no Brasil, geramos arquivos 
com foco em faturamento e contro-
le de estoque e não na promoção de 
saúde. O registro anestésico perdeu 
o poder de ser um documento clíni-
co e virou uma guia de faturamen-
to, e, portanto, não há dados dispo-
níveis suficientes para a máquina 
aprender.

Legislação, como a LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados – 
13.718/2018), ao contrário do que 
se argumenta, não veio para dificul-
tar o compartilhamento e análise de 
dados. A lei na verdade formata a 
maneira de executar as operações 
de forma ética, empoderando o pa-
ciente com o direito à privacidade, 
não impedindo que se evolua por 
meio de boas práticas a disponibi-
lidade dos dados de saúde compar-
tilhados do jeito certo para o apren-
dizado das máquinas. A LGPD é na 
verdade o caminho para se cons-
truir a IA na saúde.

Entendidos os conceitos e ven-
cidas as barreiras, a Inteligência Ar-

tificial em anestesia será sim uma 
realidade com aplicações na estrati-
ficação de riscos, capacidade predi-
tiva de incidentes e desfechos, ad-
ministração de fármacos e condutas 
em alça fechada e como apoio cog-
nitivo em tempo real no periopera-
tório. Na prática, teremos ao nosso 
lado um colega virtual (na Aneste-
ch, temos a Axel) com a capacidade 
de analisar gigantescos volumes de 
dados e extrair insights que podem 
ser usados com foco em melhorar 
a entrega da atenção anestésica. No 
modelo de negócios em saúde, em 
que cada vez mais se fala em en-
trega de valor e desfecho, é certo 
que há espaço para o papel dessas 
novas plataformas e suas habilida-
des sobre-humanas de analisar da-
dos ou simplesmente uma capaci-
dade artificial de serem inteligentes 
e ajudar.

É nessa realidade próxima, na 
qual a IA embarca nos centros ci-
rúrgicos, que ela nos ajudará a ser-
mos tecnicamente melhores, que 
teremos então a oportunidade de 
priorizar nossas habilidades hu-
manas, como empatia e segurança 
dos pacientes. Com o apoio da IA, 
esses processos otimizados, com o 
paciente no centro, focados na ex-
periência do cliente, serão vistos 
como diferencial competitivo na as-
sistência e nos resultados econômi-
cos das instituições.

Ou seja, quando deixamos a má-
quina fazer o trabalho da máquina, 
como preencher papéis, anotar da-
dos e armazenar informação, mes-
mo supervisionando todo o proces-
so, somos livres para fazermos o 
que há de melhor, enquanto aneste-
sistas, que é a de humanos cuidan-
do de humanos.

Tem espaço para todo mundo. 
Cada um em seu papel, e o paciente 
no centro.

Dr. Diogenes Silva
Anestesiologista, CEO/Founder Anestech 

Innovation Rising
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SAEB realiza duas edições 
seguidas do SAVA

CURSO SAVA

Após quase um ano sem eventos presenciais, a SAEB 
sediou duas edições do Suporte Avançado de Vida em 
Anestesia – SAVA, nos dias 28 e 29 de novembro e 5 e 
6 de dezembro, no Grand Hotel Stella Maris, promovido 

pela SBA. Os momentos permitiram que médicos aneste-
siologistas formados ou em formação atualizassem seus 
conhecimentos em prevenção, diagnóstico e tratamento 
de situações críticas. 
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Foi para responder a essas per-
guntas que realizamos um estudo 
observacional, do tipo corte trans-
versal.

A qualidade de vida é classifi-
cada por muitos como sinônimo de 
saúde, felicidade, renda etc., sendo 
o trabalho um importante fator re-
lacionado a viver bem e com qua-
lidade. Os médicos brasileiros, de 
uma maneira geral, lidam com uma 
grande carga de responsabilidade, 
pois, além de conviver diariamen-
te com pessoas doentes, têm muitas 
vezes que trabalhar em condições 
inadequadas devido à precariedade 
do sistema de saúde do país, prin-
cipalmente nos serviços públicos. 
Os anestesiologistas – por conta de 
longas jornadas de trabalho em lo-
cal fechado, situações emergenciais, 
relacionamento com cirurgiões e 
equipe de enfermagem, riscos bio-
lógicos, radioativos, ergonômicos, 
dentre outros – apresentam eleva-
do estresse ocupacional.

Realizamos um estudo que vi-

sou avaliar a qualidade de vida 
dos anestesiologistas na Bahia, por 
meio do questionário WHOQOL-
-Abreviado, e relacioná-la a variá-
veis epidemiológicas que caracteri-
zam o trabalho desse profissional. 
A literatura ainda é insuficiente na 
identificação de fatores determi-
nantes da qualidade de vida entre 
esses profissionais, sendo impor-
tante apresentar o presente cenário 
na Bahia, a fim de contribuir com os 
estudos sobre o tema e pensar em 
soluções para melhorar o bem-estar 
dessa população.

Foi utilizado um questionário 
virtual com 40 perguntas. Destas, 
14 foram criadas pelos pesquisado-
res, gerando variáveis epidemioló-
gicas e de característica de trabalho, 
e 26 correspondem ao questionário 
validado WHOQOL-Abreviado (ver-
são em português)1. Foram incluí-
dos anestesiologistas atuantes na 
Bahia. O link para acesso ao ques-
tionário foi enviado por meio de re-
des sociais (e-mail, WhastApp etc.) 
e foi respondido anonimamente.  

Avaliação da Qualidade de Vida 
dos Anestesiologistas da Bahia
Trabalhar muito, ganhar 

bem, ter muita saúde, 
ser casado, ter filhos, 
ter um planejamento 

financeiro inclusive 
para a aposentadoria. 

Quais desses fatores têm 
impacto na qualidade 

de vida dos médicos 
anestesiologistas 

baianos?
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A análise estatística foi realiza-
da por meio do programa SPSS for 
Windows. As variáveis qualitativas 
foram descritas pelas suas propor-
ções, e as quantitativas, por medi-
das de tendência central e disper-
são (de acordo com sua distribuição, 
avaliada por meio do teste de Sha-
piro-Wilk). A associação entre variá-
veis quantitativas e qualitativas foi 
explorada mediante testes T de Stu-
dent e ANOVA, conforme aplicado. 
O intervalo de confiança foi de 95%, 
e valor de p foi considerado estatis-
ticamente significante quando me-
nor que 0,05.

Foram obtidas respostas 
dos questionários de 205 
anestesiologistas.

Na nossa amostra, 61% dos 
anestesiologistas da Bahia são ho-
mens, 50,5% dos indivíduos que 
responderam tinham entre 30 a 39 
anos de idade, 66,3% são casados e 
60,3% têm filhos, têm carga horá-
ria semanal entre 8 e 12 turnos de 6 
horas (56,4%) e exercício da aneste-
siologia na capital (74,1%). O exercí-
cio no serviço público e privado foi 
semelhante (45,4% e 44,4%, respec-
tivamente). A maior parte dos en-
trevistados não trabalha ou traba-
lha pouco (1 a 4 turnos de 6 horas) 
em serviços de residência médica 
em anestesiologia; 41% exercem a 
anestesiologia há menos de 5 anos; 
tem 2 ou 3 dependentes financei-
ros (42,4%); possui renda mensal de 
20 a 40 mil reais (59,8%); tem algum 
planejamento que garanta aposen-
tadoria (84,4%); trabalha com anes-
tesias de alta complexidade (78,5%); 
e possui férias anuais de 30 dias no 
total (53,7%). 

Quanto à qualidade de vida, 
4,9% classificaram como “muito 
boa”; 55,1%, como “boa”; 30,7%, co-
mo “nem ruim nem boa”; e 9,3%, co-
mo “ruim”. Os fatores com relação 

estatisticamente significante com 
um escore mais alto de qualidade de 
vida foram: carga horária de traba-
lho de até 4 turnos de 6 horas por 
semana; profissionais que traba-
lham predominantemente em servi-
ços particulares, seguidos daqueles 
que trabalham com carga horária 
semelhante em serviços particu-
lares e públicos; possuir filhos; ter 
mais tempo de exercício da anes-
tesiologia; maiores rendas mensais 
(aumento expressivo de qualidade 
de vida para aqueles que ganham 
acima de R$ 40 mil); e possuir pla-
nejamento de aposentadoria.

Em relação à satisfação com a 
saúde, os resultados obtidos foram: 
6,8% estão “muito satisfeito”; 48,8%, 
“satisfeito”; 26,8%, “nem satisfeito 
nem insatisfeito”; 14,1%, “insatisfei-
to”; e 3,4%, “muito insatisfeito”. 

Estudos semelhantes encontra-
ram que escores relativos à quali-
dade de vida foi significativamente 
maior entre profissionais que tra-
balhavam menos turnos por sema-
na, dados também em concordância 
com os observados nessa avaliação 
da Bahia.

Maiores cargas horárias es-
tão, em teoria, relacionadas a maio-
res rendas. No entanto, o resulta-
do obtido evidenciou um paradoxo 
ao mostrar que tanto maiores ren-
das como menores cargas horárias 
estão associadas a maior qualidade 
de vida. Alternativas para aumen-
to de renda podem ser a explicação 
para esse fato, visto que trabalhar 
em serviços particulares, por exem-
plo, foi estatisticamente relacionado 
a melhor qualidade de vida. Alguns 
outros fatores, como investimen-
tos financeiros, podem estar tam-
bém associados a isso. Assim, em-
bora muitos busquem aumentar sua 
renda aumentando sua carga horá-
ria de trabalho, esbarram no fato 
de que a longa jornada em si já re-

duz suas chances de possuir melhor 
qualidade de vida. A solução talvez 
seja buscar empregos que tenham 
melhor remuneração associada a 
outras alternativas de renda, além 
daquela advinda do trabalho como 
anestesiologista, de modo a ter su-
cesso na busca por uma vida com 
maior qualidade.

Concluímos que ainda é signi-
ficante a parcela de profissionais 
anestesiologistas com qualidade de 
vida classificada de modo inferior a 
“boa” e com satisfação com a saú-
de inferior a “satisfeito”. Apesar de 
esses indivíduos não serem maio-
ria, é preciso atentar a esse grupo 
de pessoas, de modo a buscar so-
luções que possam tornar esses in-
dicadores mais favoráveis, como: 
investir em maior qualidade no am-
biente de trabalho; reduzir a insa-
lubridade; realizar treinamentos das 
equipes; estímulo ao autocuidado; 
investir em atenção integral à saú-
de, incluindo a saúde mental, pro-
movendo rede de apoio para os mé-
dicos anestesiologistas; estimular a 
dedicação de um maior tempo para 
atividades de lazer, família, hobbies 
e espiritualidade. O excesso de car-
ga horária, apesar de algumas vezes 
gerar maior renda, não necessaria-
mente se correlaciona com melhor 
qualidade de vida e maior nível de 
satisfação pessoal.

Dra. Vera Lucia Fernandes de Azevedo
Baseado no TCC ME3 2019 OSID 

Luna de Carvalho Almeida
Diego Figueiredo Gonçalves

Referências:

•	 Fleck MPA et al. Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida “WHOQOL-bref”. Revista 
de Saúde Pública, 2000. 34(2): 178-83 
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A 44ª edição da Jornada Norte Nordeste de Anestesiologia 
– a JONNA 2021 – acontecerá de 26 a 28 de março, no Grand 
Hotel Stella Maris. O evento será presencial e contará com todas 
as medidas de segurança. “Será um momento de encontros, 
reencontros e confraternização, após um ano de tantos desafios. 
Será a oportunidade também de assistir ao que de melhor será 
apresentado na atualização de temas palpitantes para a prática 
da especialidade, seguindo todos os protocolos de segurança 
preconizados pelos órgãos de saúde”, explica Dr. Paulo Medaur, 
presidente da JONNA 2021.

Dr. Macius Pontes Cerqueira, presidente da SAEB gestão 
2018-2019, esteve à frente do evento juntamente com a 
Comissão e ressalta a importância de sua realização. “O 
momento para sediarmos esse evento se tornou ainda mais 
oportuno. A pandemia da covid-19 somada ao crescimento do 
mundo digital – desafiadores e impactantes – permeiam diversas 
reflexões, angústias e incertezas. Paralelo a tudo isso, a certeza 
da necessidade de nos encontrarmos navamente. Somos seres 
permeados pelo afeto! E a SAEB, na sua missão pela busca 
crescente por novos conhecimentos e por novas competências, 
convida você a saborear os ventos baianos, tantas vezes 
evocados por Caymmi. Como pauta, a programação científica 
contemporânea e robusta e a social muito convidativa.”

A JONNA 2021 terá uma programação ampla, comtemplada 
por diversos formatos de aulas e 5 cursos, explica a presidente 
da SAEB e da Comissão Científica do evento, Dra. Liana Azi. “A 
Comissão Organizadora está imbuída em realizar um evento de 
excelência do ponto de vista científico e social. Na programação 
científica, serão abordados os temas mais relevantes na 
anestesiologia atual, com um olhar voltado, além da inovação, 
para a segurança na prática anestésica e saúde ocupacional 
do profissional anestesiologista. Diversas atividades estão 
programadas para esses três dias de evento, e o Curso ETTI da 
SBA, pela primeira vez em uma jornada regional, será um dos 
destaques da programação. O Problem Based Learning (PBL), 
com discussão de casos clínicos em grupos de 8 participantes, 
será uma rica oportunidade para a troca de experiências e 
conhecimentos, com palestrantes referências em suas áreas de 
atuação. Estamos confiantes de que essa jornada agregará a 
todos conhecimentos úteis para a vida profissional e momentos 
de confraternização e reencontros.”

Os valores do último lote de inscrições de 2020 foram 
mantidos, e a loja virtual está em pleno funcionamento no site 
www.jonna2021.com.br.

44 ª JONNA 100% presencial 
acontecerá em março de 2021

Após um ano 
desafiador com 

grandes incertezas 
e cancelamento 

de todos os 
eventos científicos 

presenciais, a 
diretoria da 

SAEB, juntamente 
com a Comissão 

Organizadora da 
JONNA, confirmou 

nova data. 
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A anestesiologista Anita Rocha 
lançou sua primeira publicação com 
um tema que faz parte da sua roti-
na de trabalho, o tratamento da dor. 
Utilizando-se da ludicidade, a médi-
ca trouxe para o público infantil uma 
história de superação e resgate da 
alegria.

Dra. Anita revela como surgiu o 
desejo de viajar pelos contos literá-
rios. “Eu estava na praia com meu 
filho quando ele me perguntou qual 
seria meu projeto de vida. Esse ques-
tionamento inesperado me gerou re-
flexões sobre as coisas que realmente 
valorizo, entre as quais estão a medi-
cina, a educação e as crianças. Surgiu 
então o desejo de escrever livros in-
fantis que abordassem conceitos im-
portantes relacionados à saúde.” 

A anestesiologista passou a so-
nhar com esse feito até que, finalmen-
te, nasceu sua primeira obra literária, 
A Transformação de Flor, lançada pela 
Editora Mente Aberta, no Dia Nacio-
nal do Livro (29 de outubro), no Itai-
gara Memorial, quando houve o dia 
de autógrafos e entrega gratuita dos 
livros, um momento muito esperado 
que surpreendeu a médica escritora. 
“Quando pensei em escrever o livro, 
não imaginei que teria o alcance e a 
receptividade que teve. Foi um mo-
mento mágico, de troca de amor e de 
muitas experiências de vida”, conta 
emocionada.

O lançamento fez parte das cele-

brações do mês das crianças porque 
elas, segundo a nova escritora, “são 
seres que iluminam o mundo e têm o 
poder de nos renovar através do seu 
olhar suave sobre o dia a dia e do seu 
maravilhoso encantamento em rela-
ção a cada nova descoberta”.

Sobre a obra
A publicação aborda de forma lú-

dica um tema muito sério: a dor e o 
sofrimento causado por ela. A histó-
ria é protagonizada por uma meiga 
lagartinha chamada Flor que, até so-
frer um acidente e perder várias de 
suas patinhas, vivia brincando com 
seus irmãos mais velhos e adorava 
ouvir as histórias do seu avô Lagartu-
xo. Seu sonho era se tornar uma linda 
borboleta e voar, mas ela não tinha 
certeza se poderia fazer isso, por ser 
diferente da maioria das lagartas. Sua 
dor a deixava triste e solitária. Con-
tudo, certo dia, Flor decidiu se unir a 
outras lagartas para ajudar a quem, 
como ela, era diferente. 

O objetivo da nova equipe forma-
da era de fazer as lagartinhas acredi-
tarem que era possível melhorar por 
meio de tratamentos que as tornas-
sem mais fortes e saudáveis. Flor tor-
nou-se psicóloga, sua irmã Margari-
da se transformou em enfermeira e 
seu irmão Lírio virou fisioterapeuta. 
Rosa e Cravo eram os médicos do 
grupo que, unidos, trabalhavam para 
ajudar uns aos outros a viverem me-
lhor. Quando a primavera chegou, a 

festa da transformação das lagartas 
ganhou tons ainda mais coloridos e 
alegres, já que todas estavam felizes. 
Assim, elas se tornaram lindas borbo-
letas e aprenderam a voar, superando 
a sua dor

Superação
Para Anita Rocha, assim como 

em sua história, em que a persona-
gem Flor encontrou estratégias para 
superar seu sofrimento e conseguiu 
alçar grandes voos, os pacientes da 
vida real acometidos por dores crô-
nicas também podem encontrar ca-
minhos que proporcionem bem-estar. 
Embora nem sempre seja possível 
evitar o elemento que causa a dor, 
os pacientes podem adotar estraté-
gias que lhes garantam uma melhor 
qualidade de vida. “Quando estuda-
mos a dor, avaliamos alguns aspectos 
como a lesão, a dor decorrente dela, 
o sofrimento atrelado à dor e o com-
portamento do paciente diante des-
sa dor. Pessoas expostas a uma lesão 
tecidual, agressão física ou até mes-
mo psíquica podem adotar diferentes 
comportamentos, que podem tanto 
fortalecer a manutenção da dor, tor-
nando-a mais duradoura, quanto con-
trolar mais facilmente esse sintoma”, 
resumiu a médica. 

Diferentemente de “aprender 
a conviver com a dor”, como dizem 
muitos pacientes, a especialista de-
fende a adoção de estratégias que 
contribuam para prevenção ou con-

Além da anestesia
Anestesiologista traduz como superar a dor e ser feliz em livro infantil.

bahianest

LITERATURA INFANTIL
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trole do sintoma. Assim, “se, para al-
gumas pessoas, comer chocolate ou 
tomar café, por exemplo, ativam o 
‘gatilho’ da enxaqueca, evitar o uso 
dessas substâncias pode ser uma ex-
celente estratégia para diminuir o so-
frimento proveniente das crises. Essa 
proteção é uma forma de atuar de 
maneira preventiva diante da dor”, 
explicou a anestesiologista.

Ao tratar a dor com respeito e 
não apenas como um sintoma isola-
do, a especialista a caracteriza como 
um elemento influenciado por aspec-
tos físicos, psíquicos, sociais, econô-
micos e religiosos que precisam ser 
considerados e valorizados. Com 
essa base, Anita Rocha defende que 
é preciso aprender a lidar com a dor 
de forma mais lúdica. Isso inclui, por 
exemplo, buscar situações que pos-
sam concorrer com a dor, a fim de 
acelerar a recuperação e mudar o es-
tilo de vida. 

Nesse sentido, “o paciente pode 
desenvolver trabalhos relacionados a 
situações de distração, praticar ativi-
dades físicas regularmente e buscar a 
arte como elemento de expressão de 
sentimentos e como forma de preen-
cher o espaço que se tornou vazio em 
função da dor”, frisou. Alguns traba-
lhos mostram que a música, a pintu-
ra, os trabalhos manuais, a literatura 
e outras formas de arte podem con-
tribuir para o controle da dor. Além 

disso, pessoas que se envolvem com 
trabalhos sociais e buscam se inserir 
em grupos voltados a cuidar do outro 
evoluem melhor quando comparadas 
com as pessoas que se isolam em seu 
mundo. “Quem sofre precisa evitar a 
solidão e buscar estratégias de rein-
serção na vida como um todo”, com-
pletou a anestesiologista.

Inspirada pelo exemplo de seus 
pais, Dra. Anita Rocha sempre gos-
tou de estar próxima das pessoas e 
de trabalhar o cuidado e o acolhi-
mento ao outro. Por essa razão, de-
cidiu tornar-se médica anestesiolo-
gista. Durante sua residência nessa 
especialidade, descobriu que poderia 
contribuir mais para a redução do so-
frimento e melhora da qualidade de 
vidas das pessoas por meio da Clí-
nica da Dor. Com a prática médica e 
os atendimentos diários, ela não teve 
dúvida de que esse realmente era 
o seu caminho. “Os professores que 
tive e os serviços médicos humaniza-
dos que conheci ao longo da minha 
formação e trajetória profissionais 
despertaram o desejo de me dedicar 
à pesquisa e ao ensino. Fiz mestra-
do e doutorado em Anestesiologia e 
hoje atuo como supervisora na resi-
dência de Dor no Hospital Santa Iza-
bel (HSI) e coordeno a Clínica da Dor, 
onde diariamente acontecem trocas 
de energia, conhecimentos e, sobre-
tudo, de amor. Esse é um pouco do 
meu mundo, a tradução do que ver-

dadeiramente acredito”, finalizou a 
nova escritora.

Quanto a novos projetos, Dra. 
Anita garante que esse universo li-
terário infantil terá espaço especial 
em sua vida, mas, antes de lançar um 
novo livro, dará um destino especial 
à segunda edição da primeira aven-
tura de Flor. “Num momento inicial, 
pensamos em doar o livro para que 
se pudesse alcançar o maior número 
de crianças. Foram feitos inicialmen-
te 500 exemplares. Porém percebe-
mos que poderíamos ampliar a nossa 
ação produzindo um número maior 
de exemplares e disponibilizá-los 
para venda. Assim teremos a oportu-
nidade de converter o recurso obtido 
em prol de alguma instituição infantil 
que trabalhe com pacientes com dor. 
A data da nova edição ainda está sen-
do definida”, finaliza.
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Foram comprados e distribuí-
dos 400 face shields e 3 mil más-
caras dos modelos N-95 e PFF2 
aos Serviços de Anestesiologia de 
instituições públicas e privadas no 
estado da Bahia.

Devido à preocupação na redu-
ção de cirurgias eletivas nos gran-
des hospitais e clínicas, a COO-
PANEST-BA decidiu zerar a taxa 
administrativa mensal de 4,5% nos 
meses de abril, maio e junho de 
forma planejada. Após a retomada 
tímida das atividades dos coope-
rados, o Conselho Administrativo 
definiu zerar os meses de novem-
bro e dezembro de 2020. Dessa 
forma, o ano de 2020 terá um to-
tal de 5 meses de taxas adminis-
trativas abonadas, resultando em 
uma taxa anual de 2,6%.

O Fundo de Auxílio Mútuo, 
criado desde 2016, também foi ze-
rado em 6 meses (entre abril e se-
tembro de 2020) para os Coopera-
dos e Serviços de Anestesiologia 
que já tinham aderido até o mo-
mento da ação.

A cooperativa iniciou os des-
contos das anuidades (CREMEB, 
SBA SAEB e ISS autônomo) pagas 
para os cooperados optantes des-
se benefício a partir de setembro 
de 2020, com o objetivo de aguar-
dar uma melhor performance dos 
Serviços de Anestesiologia.

As reuniões do Conselho Fiscal 
vêm ocorrendo com a presença fí-
sica e remota dos conselheiros por 

meio da plataforma Zoom, sem o 
prejuízo da avaliação, participa-
ção e sugestões dos seus mem-
bros. 

A respeito da equipe de pro-
fissionais, foram realizados testes 
sanguíneos de covid-19 para todo 
o quadro no mês de maio de 2020. 
A instituição adotou medidas de 
distanciamento dentro do espaço 
de trabalho. Cinquenta por cento 
do quadro de funcionários sofreu 
redução da carga horária de tra-
balho durante 3 meses, e a reto-
mada das atividades normais foi 
feita em linha com o crescimen-
to do movimento dos cooperados 
e serviços. Atualmente (novem-
bro/2020) 25% da equipe da coo-
perativa trabalham com redução 
de horas.

Por fim, cabe destacar que a 
cooperativa conseguiu diminuir o 
seu nível de inadimplência (soma 
das faturas em atraso e dos recur-
sos de glosa em aberto acima de 60 
dias) no decorrer do ano de 2020. 
As cobranças foram intensificadas 
a fim de aproveitar o momento de 
redução de sinistralidade das fon-
tes pagadoras. Foram recuperados 
Recursos de Glosas de instituições 
importantes como Saúde Brades-
co, PROMEDICA, A.M.S Petrobras, 
CASSI, Unimed Sudoeste, HAPVI-
DA, dentre outros.

Saulo Mendes
Gerente Adm. e Financeiro da 

COOPANEST-BA

Coopanest-BA apresenta 
balanço das medidas 
durante a pandemia

Em virtude dos 
impactos operacionais 

trazidos pela pandemia 
da covid-19 às 

diferentes Instituições 
de Saúde, Serviços 
de Anestesiologia 

e Cooperados 
Individuais, o Conselho 

Administrativo da 
COOPANET-BA tomou 

algumas medidas 
emergenciais para o 

apoio ao seu quadro de 
cooperados e estendeu 
também aos residentes 

de anestesia.



TITULO SUPERIOR EM ANESTESIOLOGIA

Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, anestesiologis-
tas de todo o Brasil participaram da segunda etapa 
do concurso para o Título Superior em Anestesiologia, 
realizada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia 
(SBA). Três anestesiologistas baianos, sócios da SAE-
B-BA, obtiveram o título. Foram aprovados os aneste-
siologistas Diogo Garzedim, Pedro de Oliveira Júnior 
e Rodolfo Queiroz. “Isso nos enche de orgulho e nos 
coloca no caminho da excelência com profissionais 
cada vez mais qualificados”, ressalta a presidente da 
SAEB, Dra. Liana Azi. 

SAEB parabeniza sócios 
aprovados nas provas de TSA




