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Anestesia AMD-Semesp <amd.semesp@gmail.com>

C.41/2018 - Políticas e Protocolos AMD no Google drive 
1 mensagem

Anestesia AMD-Semesp <gerencia@amdanestesia.com.br> 28 de junho de 2018 09:54
Para: Aluísio - AL <aluisiozeze@gmail.com>, Celso Guermandi - CL <guermandicelso@hotmail.com>, Claudio Ozzetti -
CD <kraus_oz@hotmail.com>, Jhorgennes - JG <jhorgennes@yahoo.com.br>, Jorge Flaquer - JF
<jorgeflaquer72@gmail.com>, José Reinaldo - JR <jr_rebello@hotmail.com>, João Jr - JS <joaoalmeidajr@uol.com.br>,
Luis Veras - LV <luisveraslobo@gmail.com>, Marcilio Julio - MJ <bludog@uol.com.br>, Marco Antonio - MT
<larai@terra.com.br>, Maria Paula - MP <escala@amdanestesia.com.br>, Mauricio Miranda - MM
<mauriciomr0105@gmail.com>, Patrícia Moreira - PM <trovare@uol.com.br>, Pedro Paulo - PP
<pedro.weffort@hotmail.com>, Rodolfo Rebuglio - RD <rebugliorod@yahoo.com.br>, Sergio Stanicia - SE
<stanicia@globo.com>, Thiago José - TJ <thiagsants@gmail.com>

C.41/2018 - Políticas e Protocolos AMD no Google drive 
SP. 28/06/18
 
 
 
Prezados, bom dia!
 
Enviamos a todos o convite para acesso ao nosso Google Drive, onde todos poderão ter acesso aos documentos da
AMD. 
 
Já disponibilizamos as políticas aprovadas na reunião do dia 18/06/18.
 
 
Segue o link: https://drive.google.com/file/d/0BwHcjBmolBlKN18xUldJU2ppOFJuQ3pRaHpjdXlpY2Y4VjI4/view?usp=
sharing
 
 
 
Att
 
 
DIRETORIA
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Anestesia AMD-Semesp <amd.semesp@gmail.com>

C.42/2018 - Registro de halogenado no Receituário 
1 mensagem

Anestesia AMD-Semesp <gerencia@amdanestesia.com.br> 29 de junho de 2018 08:19
Para: Aluísio - AL <aluisiozeze@gmail.com>, Celso Guermandi - CL <guermandicelso@hotmail.com>, Claudio Ozzetti -
CD <kraus_oz@hotmail.com>, Jhorgennes - JG <jhorgennes@yahoo.com.br>, Jorge Flaquer - JF
<jorgeflaquer72@gmail.com>, José Reinaldo - JR <jr_rebello@hotmail.com>, João Jr - JS <joaoalmeidajr@uol.com.br>,
Luis Veras - LV <luisveraslobo@gmail.com>, Marcilio Julio - MJ <bludog@uol.com.br>, Marco Antonio - MT
<larai@terra.com.br>, Maria Paula - MP <escala@amdanestesia.com.br>, Mauricio Miranda - MM
<mauriciomr0105@gmail.com>, Patrícia Moreira - PM <trovare@uol.com.br>, Pedro Paulo - PP
<pedro.weffort@hotmail.com>, Rodolfo Rebuglio - RD <rebugliorod@yahoo.com.br>, Sergio Stanicia - SE
<stanicia@globo.com>, Thiago José - TJ <thiagsants@gmail.com>

C.42/2018 - Registro de halogenado no Receituário 
SP. 29/06/2018
 
 
Prezados colegas, bom dia!
 
Além do preenchimento correto das drogas e gases utilizados durante a anestesia na aba Gráfico do Tasy, é
necessário que a quantidade correta destes insumos seja registrada no Receituário.
Dentre diversas incongruências levantadas pela Farmácia, a que mais se destaca é aquela relacionada ao consumo
de halogenado. A fim de padronizarmos o fluxo de informação, solicitamos ao colega que se baseie na tabela abaixo
para registrar a quantidade de halogenado utilizada ao longo do procedimento:
 
 

Crianças até  8 anos Crianças acima de 8 anos e
adultos

50ml/h  Primeira hora: 30ml
Demais horas: 20ml/h

 
 
Contando com a colaboração de todos, desde já agradecemos
 
 
Atenciosamente
 
 
 DIRETORIA

 
Telefone:    (11)   3262-5157 
WhatsApp: (11) 95104-7609 
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Anestesia AMD-Semesp <amd.semesp@gmail.com>

C.43/2018 - Alterações no Corpo Diretivo da AMD 
1 mensagem

Anestesia AMD-Semesp <gerencia@amdanestesia.com.br> 29 de junho de 2018 15:51
Para: Aluísio - AL <aluisiozeze@gmail.com>, Celso Guermandi - CL <guermandicelso@hotmail.com>, Claudio Ozzetti -
CD <kraus_oz@hotmail.com>, Jhorgennes - JG <jhorgennes@yahoo.com.br>, Jorge Flaquer - JF
<jorgeflaquer72@gmail.com>, José Reinaldo - JR <jr_rebello@hotmail.com>, João Jr - JS <joaoalmeidajr@uol.com.br>,
Luis Veras - LV <luisveraslobo@gmail.com>, Marcilio Julio - MJ <bludog@uol.com.br>, Marco Antonio - MT
<larai@terra.com.br>, Maria Paula - MP <escala@amdanestesia.com.br>, Mauricio Miranda - MM
<mauriciomr0105@gmail.com>, Patrícia Moreira - PM <trovare@uol.com.br>, Pedro Paulo - PP
<pedro.weffort@hotmail.com>, Rodolfo Rebuglio - RD <rebugliorod@yahoo.com.br>, Sergio Stanicia - SE
<stanicia@globo.com>, Thiago José - TJ <thiagsants@gmail.com>

C.43/2018 - Alterações no Corpo Diretivo da AMD 
SP.29/06/18
 
 
Prezados, boa tarde!
 
 
Informamos as seguintes alterações no Corpo Diretivo da AMD a partir do dia 02/07/18:
 
Dr Thiago José Costa dos Santos: Diretor Operacional - Escaleiro
 
Dra Maria Paula Mascaro: Gerente SADT
 
 
 
Att
 
 
Michele Tomanik 
Gerente Administrativo
Telefone:    (11)   3262-5157
WhatsApp: (11) 95104-7609 
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Anestesia AMD-Semesp <amd.semesp@gmail.com>

C.44/2018 - Fluxo no setor de Endoscopia 
1 mensagem

Anestesia AMD-Semesp <gerencia@amdanestesia.com.br> 4 de julho de 2018 07:16
Para: Aluísio - AL <aluisiozeze@gmail.com>, Celso Guermandi - CL <guermandicelso@hotmail.com>, Claudio Ozzetti -
CD <kraus_oz@hotmail.com>, Jhorgennes - JG <jhorgennes@yahoo.com.br>, Jorge Flaquer - JF
<jorgeflaquer72@gmail.com>, José Reinaldo - JR <jr_rebello@hotmail.com>, João Jr - JS <joaoalmeidajr@uol.com.br>,
Luis Veras - LV <luisveraslobo@gmail.com>, Marcilio Julio - MJ <bludog@uol.com.br>, Marco Antonio - MT
<larai@terra.com.br>, Maria Paula - MP <escala@amdanestesia.com.br>, Mauricio Miranda - MM
<mauriciomr0105@gmail.com>, Patrícia Moreira - PM <trovare@uol.com.br>, Pedro Paulo - PP
<pedro.weffort@hotmail.com>, Rodolfo Rebuglio - RD <rebugliorod@yahoo.com.br>, Sergio Stanicia - SE
<stanicia@globo.com>, Thiago José - TJ <thiagsants@gmail.com>

C.44/2018 - Fluxo no setor de Endoscopia 
04/07/2018
 
 
Prezados, bom dia!
 
 
 
Estamos com alguns problemas na Endoscopia  e pedimos atenção nos seguintes pontos: 
 
-  E xiste uma resolução do  CFM que todos os pacientes devem ser acompanhados até a RPA. Isso não tem sido feito
aqui na endoscopia, precisamos corrigir isso.
- Muitos pacientes estão ficando sem avaliação pré anestésica e termo de consentimento,   estes devem ser    feito s  na
sala de procedimento (mesmo os que já tem pré recente )
-  Todos os pacientes precisam ter uma nova avaliação pré anestésica mesmo tendo realizado procedimento
recentemente
- Nos momentos de excesso de movimento ou almoço, é necessário que as altas sejam dadas pelos anestesistas
das salas . Ao encaminhar pacientes para a RPA, favor verificar se    há alguma avaliação para alta nos postos de
enfermagem (internados, hospitalares e domiciliares) 
- Descarte somente ampolas vazias no recipiente laranja
- Buscar e devolver ao final do procedimento kit de psicotrópicos na farmácia, não utilizar mesma ampola para
pacientes diferentes (psicotrópicos)
 
 
 
 Att 
 
 
DIRETORIA  

Telefone:    (11)   3262-5157 
WhatsApp: (11) 95104-7609
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Anestesia AMD-Semesp <amd.semesp@gmail.com>

C.45/18 - Cada sócio da AMD fez com que esse objetivo fosse conquistado 
1 mensagem

Anestesia AMD-Semesp <gerencia@amdanestesia.com.br> 4 de julho de 2018 14:51
Para: Aluísio - AL <aluisiozeze@gmail.com>, Celso Guermandi - CL <guermandicelso@hotmail.com>, Claudio Ozzetti -
CD <kraus_oz@hotmail.com>, Jhorgennes - JG <jhorgennes@yahoo.com.br>, Jorge Flaquer - JF
<jorgeflaquer72@gmail.com>, José Reinaldo - JR <jr_rebello@hotmail.com>, João Jr - JS <joaoalmeidajr@uol.com.br>,
Luis Veras - LV <luisveraslobo@gmail.com>, Marcilio Julio - MJ <bludog@uol.com.br>, Marco Antonio - MT
<larai@terra.com.br>, Maria Paula - MP <escala@amdanestesia.com.br>, Mauricio Miranda - MM
<mauriciomr0105@gmail.com>, Patrícia Moreira - PM <trovare@uol.com.br>, Pedro Paulo - PP
<pedro.weffort@hotmail.com>, Rodolfo Rebuglio - RD <rebugliorod@yahoo.com.br>, Sergio Stanicia - SE
<stanicia@globo.com>, Thiago José - TJ <thiagsants@gmail.com>

C.45/18 - Cada sócio da AMD fez com que esse objetivo fosse conquistado 
SP. 04/07/2018 
 
 
Olá, tudo bom?
 
Como já foi informado, voltamos a ser a equipe de anestesia institucional do BP Mirante.
 
Essa mensagem, além de reforçar a conquista desse objetivo, é para agradecer a você.
 
Sem o seu empenho isso não seria possível. Cada esforço seu fez a diferença neste nosso retorno.
 
Durante o tempo que atendemos o BP Mirante sem ser a equipe institucional, aprendemos muito, evoluímos como
empresa e como grupo e também buscamos nos qualificar ainda mais com a QMentum, por exemplo.
 
Essa conquista deve sim ser comemorada, mas precisa também ser vista como o início de mais um caminho, já que
muitos parceiros ficarão mais próximos ainda de nós, o que aumentará ainda mais nossa visibilidade e poderá
proporcionar que sejamos a equipe institucional de outros grandes centros também.
 
Contamos com você nessa nova jornada.
 
Obrigado, mais uma vez!
 
Diretoria.
 
 
 
 DIRETORIA

Telefone:    (11)   3262-5157
WhatsApp: (11) 95104-7609 
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Anestesia AMD-Semesp <amd.semesp@gmail.com>

C.46/2018: Cobrança Reembolso 
1 mensagem

Anestesia AMD-Semesp <gerencia@amdanestesia.com.br> 17 de julho de 2018 09:41
Para: Aluísio - AL <aluisiozeze@gmail.com>, Celso Guermandi - CL <guermandicelso@hotmail.com>, Claudio Ozzetti -
CD <kraus_oz@hotmail.com>, Jhorgennes - JG <jhorgennes@yahoo.com.br>, Jorge Flaquer - JF
<jorgeflaquer72@gmail.com>, José Reinaldo - JR <jr_rebello@hotmail.com>, João Jr - JS <joaoalmeidajr@uol.com.br>,
Luis Veras - LV <luisveraslobo@gmail.com>, Marcilio Julio - MJ <bludog@uol.com.br>, Marco Antonio - MT
<larai@terra.com.br>, Maria Paula - MP <escala@amdanestesia.com.br>, Mauricio Miranda - MM
<mauriciomr0105@gmail.com>, Patrícia Moreira - PM <trovare@uol.com.br>, Pedro Paulo - PP
<pedro.weffort@hotmail.com>, Rodolfo Rebuglio - RD <rebugliorod@yahoo.com.br>, Sergio Stanicia - SE
<stanicia@globo.com>, Thiago José - TJ <thiagsants@gmail.com>

C.46/2018: Cobrança Reembolso 
SP. 17/07/18
 
 
Prezados, bom dia!
 
Pedimos, por favor,  que criem o hábito de sempre perguntar ao cirurgião se a cobrança será por reembolso ou
convênio. Como o lançamento dos convênios no tasy é automático, temos 48h para avisar ao hospital para não
cobrar nossos honorários, pois, uma vez fechada a conta, não podemos aceitar o reembolso para não implicar em
dupla cobrança. Para exemplificar, recentemente tivemos um caso de uma histerectomia no valor de R$ 452,50 pelo
convênio, e o valor do reembolso R$ 4.000,00. A cobrança via reembolso está crescendo      consideravelmente, não
podemos perder ! 
 
Estamos trabalhando para melhorar nosso fluxo de informação. Em breve teremos no sistema informações das
equipes que mais trabalham com reembolso para facilitar, e, aproveitando, já adiantamos que a Dra Angelita
Gama aceita somente o convênio Omint, os demais serão todos por reembolso.
 
Segue novamente o nosso fluxo de cobrança:
 
 

 
 
 
 

DIRETORIA

Telefone:    (11)   3262-5157
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WhatsApp: (11) 95104-7609 
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Anestesia AMD-Semesp <amd.semesp@gmail.com>

C.47/2018 - Crescimento da AMD - novo funcionário 
1 mensagem

Anestesia AMD-Semesp <gerencia@amdanestesia.com.br> 25 de julho de 2018 12:51
Para: Aluísio - AL <aluisiozeze@gmail.com>, Celso Guermandi - CL <guermandicelso@hotmail.com>, Claudio Ozzetti -
CD <kraus_oz@hotmail.com>, Jhorgennes - JG <jhorgennes@yahoo.com.br>, Jorge Flaquer - JF
<jorgeflaquer72@gmail.com>, José Reinaldo - JR <jr_rebello@hotmail.com>, João Jr - JS <joaoalmeidajr@uol.com.br>,
Luis Veras - LV <luisveraslobo@gmail.com>, Marcilio Julio - MJ <bludog@uol.com.br>, Marco Antonio - MT
<larai@terra.com.br>, Maria Paula - MP <escala@amdanestesia.com.br>, Mauricio Miranda - MM
<mauriciomr0105@gmail.com>, Patrícia Moreira - PM <trovare@uol.com.br>, Pedro Paulo - PP
<pedro.weffort@hotmail.com>, Rodolfo Rebuglio - RD <rebugliorod@yahoo.com.br>, Sergio Stanicia - SE
<stanicia@globo.com>, Thiago José - TJ <thiagsants@gmail.com>

C.47/2018 - Crescimento da AMD - novo funcionário 
SP.25/07/2018
 
 
 
Prezados, bom dia! 
 
Informamos que a partir de amanhã a AMD contará com mais um funcionário (nome: Caíque). Um bom sinal, pois tal
contratação só foi necessária devido ao crescimento da nossa empresa nos últimos meses e para atendermos as
novas demandas que estão por vir, destacamos que:
 
 1.  desde março o setor de Endoscopia cresceu quase 300%; 
 2.  o nosso retorno ao BP Mirante, a partir do dia 1° de agosto, ocasionará um aumento em média de 90% no serviço
de faturamento; 
 3.  foram contratados novos sócios (precisarão do suporte administrativo); 
 4.  a demanda gerada pela ‘Qualidade’ com a compilação de dados; 
 5.  o serviço da Dor que cresce a cada mês , e que, assim como todos os procedimentos do C.Cirúrgico, são auditados  
um a um no Tasy ,   pois ,  sempre ocorrem muitos erros (que, se não fiscalizados, significaria uma enorme redução no
nosso faturamento);  
 6.  a constante realização de auditoria nos pagamentos da BP ;    
 7.  temos em média 1.100 procedimentos/mês na EDA e que todos são lançados no Tasy por nossas funcionárias
(este número só tende a crescer). 
 
Também destacamos que tal contratação permitirá atendermos à solicitação de alguns sócios, que pediram à
diretoria para disponibilizar um funcionário aos sábados. Em breve informaremos a data que terá início este nosso
suporte. 
 
É fundamental salientar que para que a nossa empresa possa continuar crescendo não basta conseguir novos
contratos. A empresa precisa se estruturar para que todos os seus sócios e funcionários possam atender, com a
devida qualidade e eficiência, o aumento dessa demanda. Para isso, precisamos ter sócios e funcionários treinados e
motivados para o perfeito funcionamento da empresa. 
 
Lembramos que os sócios não estão sozinhos na busca pelos melhores resultados, a área administrativa também
trabalha arduamente para que a AMD obtenha sucesso. Neste momento, ter um novo colaborador na equipe, além
de necessário, será fundamental para que a empresa continue a crescer (de forma proporcional). 
 
 
 
 
 
 DIRETORIA 

 
Telefone:    (11)   3262-5157
WhatsApp: (11) 95104-7609
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Anestesia AMD-Semesp <amd.semesp@gmail.com>

C.48/2018 - Teto previdenciário - eSocial 
4 mensagens

AMD SEMESP <amd.semesp@gmail.com> 26 de julho de 2018 12:05
Para: Andrea Moreira - AM <and.c.moreira@uol.com.br>, AY - Dr Ariel Wady <arielwady@gmail.com>, Camila Arrais -
CA <camillarrais_@hotmail.com>, Carlos Campuzano - CP <calfercamp@gmail.com>, Carlos Henrique - CH
<carloshlemos@gmail.com>, Carolina Barbosa - CO <carolina_abarbosa@hotmail.com>, Daniel Bauer - DB
<orientao@gmail.com>, David Ferez - DV <david.ferez@icloud.com>, Dr Fernando Bigaton - FN
<fernandobigaton@me.com>, Dr Leonardo Ferraz - LE <leocsferraz@gmail.com>, Dra LA dor <liafurlani@gmail.com>,
Dra Luciana Guerra - LF <falaluciana@hotmail.com>, Dra Vanessa da Costa - VA Dor <vanessacop@gmail.com>, Eileen
- EL <ecubas.s@gmail.com>, Karla Gomes - KA <karla_gomes01@hotmail.com>, Livia Valim - LI
<livia_valim@hotmail.com>, CE - Clarissa Hessel <clarissahessel@icloud.com>, Dr Stefan Leal - ST
<stefan.leal@gmail.com>, Dra Silvana Ludmila - SI <silvanaludmila@yahoo.com.br>, Fabiola Cristianne - FA
<fafiscris@yahoo.com.br>, Fabricio Boechat - FB <boechatt1@hotmail.com>, Felipe Chiodini - FE
<felipe.chiodini@hotmail.com>, Flavia Pinheiro - FS <fsnpinheiro@gmail.com>, Josiane Stagi - JN
<josiane.stagi@gmail.com>, João Barelli - JB <jvbarelli@gmail.com>, Marcelo Xavier - MX <msxmed@yahoo.com.br>,
Marcia Matsui - MS <maymatsui@gmail.com>, Maíra Loureiro - MI <maloureiro2002@yahoo.com.br>, Rodrigo Lanzoni -
RG <lanzoni_rodrigo@hotmail.com>, Thiago Gomes - TI <thimagom@uol.com.br>, Vinicius Adami - VI
<viniciuslivrini@gmail.com>, Violeta Veiga - VL <violetaveiga@gmail.com>
Cc: Celular adm <amd.anestesia.dor@gmail.com>

C.48/2018 - Teto previdenciário - eSocial 
SP. 26/07/18
 
 
Prezados, bom dia!
 
Aqueles que já recolhem sobre o teto previdenciário em outra fonte, favor enviar,  até o dia 31/07/18, um holerite
atual para cadastramento do eSocial, nova exigência do Governo Federal.
 
 
Att
 
 
Michele Tomanik 
Gerente Administrativo
Telefone:    (11)   3262-5157
WhatsApp: (11) 95104-7609 

 
 
 
 
 
 

eileen cubas smith <ecubas.s@gmail.com> 26 de julho de 2018 12:42
Para: AMD SEMESP <amd.semesp@gmail.com>

Michele 
Eu recolho particular 
Que documento vc precisa?????
Bjs 
Eileen 
 
Enviado do meu iPhone
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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violeta maria gonçalves veiga <violetaveiga@gmail.com> 26 de julho de 2018 21:10
Responder a: violetaveiga@gmail.com
Para: amd.semesp@gmail.com, violeta maria gonçalves veiga <violetaveiga@gmail.com>

Boa noite.
Conforme solicitação de vocês, seguem os documentos de recolhimento do INSS.
Violeta Veiga
[Texto das mensagens anteriores oculto]
 

easy112.pdf 
108K

Anestesia AMD-Semesp <gerencia@amdanestesia.com.br> 27 de julho de 2018 08:17
Para: Violeta Veiga - VL <violetaveiga@gmail.com>

Recebido, obrigada!
 
Att
 
Michele Tomanik 
Gerente Administrativo
Telefone:    (11)   3262-5157
WhatsApp: (11) 95104-7609 

 
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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AMD Anestesia e Controle da Dor Serviços Médicos SP 

CNPJ: 25.369.773/0001-70 

gerencia@amdanestesia.com.br      (11) 9.5104-7609 / 3262-5051 / 3505-1915 

 

 
  
 
 

 
São Paulo, 30 de julho de 2018 
 
C.49/2018 
 
 
 
 
 
Prezados membros da equipe de transplante de fígado da AMD 
 
 
Sua solicitação foi avaliada pelo Conselho Diretor da empresa e ficou decidido que os custos 

dos impostos descontados na distribuição dos honorários dos transplantes serão pagos pela 

AMD.  Logo, o grupo irá receber a distribuição dos valores mensais pagos pelo hospital BP 

e os impostos serão responsabilidade da empresa. 

 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Conselho Diretor 
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Prezados, boa tarde!
 
 
Lembramos que a AMD iniciará o atendimento ao Hospital BP Mirante como equipe da casa no próximo dia 01/08/18.
No intuito de cumprir demandas da instituição, haverá um coordenador do dia cujo horário será das 6:00 às 17:00h. A
partir deste horário, o plantonista (P1 ou P2) assume o serviço. O tempo de resposta no plantão à distância deverá ser,
no máximo, de 30 minutos.
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