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Data 28/05/19 
Destinatários: sócios 1,2,3 e 4   
 
Prezados,
 
Segue nosso Boletim Informativo. A AMD se compromete a enviar mensalmente informações
pertinentes a todos os sócios através deste novo canal de comunicação. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 Diretoria

       Telefone:    (11)   3262-5051
       WhatsApp: (11) 95104-7609
 
  Esta mensagem contém informações confidenciais
 de interesse de todos os sócios,  portanto, não deve 
usar, copiar ou divulgar as informações nela contida. 
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BOLETIM INFORMATIVO  

MAIO/2019 

CAMINHANDO JUNTOS 

Este boletim, como o próprio nome diz, tem o objetivo de informar aos 

sócios sobre assuntos importantes relativos à nossa empresa, uma vez 

que a comunicação tem sido mais escassa entre os colegas, seja pelo 

aumento do volume de trabalho ou pela dinâmica deste dentro dos 

hospitais. 

O sócio bem informado tem mais substrato para desenvolver críticas e 

sugestões, e deste modo ser mais eficiente e comprometido com a AMD, 

trazendo aspectos menos imaginários e mais construtivos. 

É chegada a hora de pensarmos como equipe, lembrando que somos 

sócios e caminhamos juntos em direção ao futuro. Apesar das 

saudáveis diferenças entre nós, lembremo-nos dos objetivos comuns a 

todos nós.  

O anestesista dos dias de hoje é peça fundamental na otimização do 

processo perioperatório como um todo, não mais se restringindo à sala 

de cirurgia. Do ponto de vista de sustentabilidade, é peça fundamental, 

uma vez que a ineficiência dos sistemas de saúde tem custo muito alto, 

estimado em 20 a 40% de todos os gastos. Isto é a base de diversas 

mudanças que já estão em curso na gestão mais moderna da saúde. 

Um médico integrado às necessidades das instituições hospitalares pode gerar uma muito bem-vinda eficiência, a 

qual será cada vez mais procurada, gerando um movimento que faz das grandes equipes de anestesia potenciais 

parceiros destas mesmas instituições. É pensando nisso que a AMD procura estar cada vez mais alinhada com os 

processos dos Hospitais BP e Mirante. Acreditamos que as equipes que não estiverem dispostas a abraçar estas 

mudanças poderão estar com os dias contados. 

Do mesmo modo, diferentes equipes com políticas direcionadas para a eficiência do uso de recursos, elaboração 

de protocolos para a otimização perioperatória e aumento da capacidade de atendimento, podem em algum 

momento juntar forças para criar soluções mais eficientes e duradouras para a nossa especialidade. 

 

 

  

 

 

NOSSOS VALORES 

 

✓ Segurança do paciente 

✓ Ética 

✓ Eficiência 

✓ Trabalho em equipe 

✓ Responsabilidade 

✓ Compromisso com o 

ensino e a especialidade 

 

 

 

 

“Se você não pode mudar o rumo dos 

ventos, ajuste as velas” 



 

Palavra do Presidente 

 

Quando vamos a um restaurante, consumimos dois tipos de “serviços”: a comida em si, e a experiência como um 

todo, denominada experiência do cliente. Esta inclui o atendimento, decoração e música ambiente, entre outros. 

A comida pode ser ótima e ainda assim sairmos insatisfeitos do restaurante. 

Esta ideia pode ser aplicada a qualquer atividade profissional, inclusive a um serviço de anestesia. Acreditamos 

que a AMD entrega um serviço de excelente qualidade técnica. No entanto há sinais indicando que a experiência 

do cliente nem sempre é positiva. A experiência dos cirurgiões, pacientes e hospitais depende também de outros 

fatores, na maioria das vezes não técnicos. Pontualidade, polidez, comprometimento, resolução de conflitos e 

postura em sala cirúrgica são quesitos importantes e que devem ter sua importância exaltada. É uma causa que 

vale a pena ser abraçada por toda a equipe. 

 

O QUE SE PASSA NA CABEÇA DESTES DIRETORES ? 

 

 Está em execução o processo de consultoria com a empresa Reciphrocal. Nesta fase eles estão fazendo 

entrevistas com alguns sócios 4, enfermeiras dos Hospitais BP e Mirante, e alguns cirurgiões de diversas 

“vertentes” (os que usam anestesia da casa, os que não usam, e alguns externos à BP). Entre eles os Drs. 

Mauricio Abrão, Luiz Carlos Gibertoni, Frank Walker e Alessandro Ferreira. Após a coleta de dados, os 

consultores devem formular, em conjunto com a diretoria, soluções para padronizar melhorias na 

qualidade do atendimento. 

 

 O Dr. Ayrton Bentes Teixeira (AT) está reforçando o nosso CET com a sua presença, cujo objetivo é elevar 

a nossa residência ao quarto quartil da SBA, aumentar o número de publicações da AMD e organizar 

atividades científicas, em conjunto com o Dr. David Ferez (DV). 

 

 A AMD precisa estar em situação regular junto ao Cremesp, e por este motivo precisamos atualizar algumas 

informações, como Diretoria Clínica, Comissão de Revisão de Prontuários, Chapas (2) para eleição do 

Conselho de Ética e Comissão Eleitoral. Os seguintes nomes estão envolvidos, e podem procurar os 

diretores para quaisquer esclarecimentos: Diretor Clínico e Vice Diretor – SE e JB; Comissão de Revisão 

de Prontuários – RD, JG e AM; Comissão Eleitoral: AM e JG; Duas chapas para o Conselho de Ética – 

Chapa 1: MM, MJ, TZ e Chapa 2: LV, MP e EV. 

 

 Instituímos uma tabela de EMC (Educação Médica Continuada) que prevê pontuação para o desempenho 

de cada sócio. Inicialmente esta pontuação não terá nenhum impacto na vida societária, porém deverá 

progressivamente impactar na distribuição de lucros de cada um. O objetivo é a melhor qualificação do 

anestesiologista da AMD. A tabela encontra-se disponivel em nosso site. 

 

 Recentemente foi assinado o contrato de atendimento no setor de hemodinâmica da BP, com remuneração 

exclusiva por honorários médicos. Tal formato foi uma exigência do hospital. 

 

 Está sendo confeccionado um questionário de avaliação pré-anestésica a ser preenchido e assinado pelos 

próprios pacientes. Isto nos dará maior proteção jurídica e facilitará o processo de avaliação, especialmente 

nos setores de grande movimento como a endoscopia. 



 
 Foram criados dentro da área de ensino alguns núcleos de 

especialidades, entre eles o cardiovascular, de ventilação, pediátrico, 

de monitorização e de bloqueios. Além disso temos os comitês de Via 

Aérea Difícil e de Dor. Eles serão referência interna e externa para 

assuntos específicos destas áreas. 

 

PALAVRA DO CONSELHO 

 

O Conselho Administrativo da AMD está com seus olhos voltados para 

o futuro da empresa, caminhando em conjunto com a diretoria e os 

anseios dos sócios. 

Temos como objetivos principais: 

1. Atividade organizacional 

2. Controle e reconhecimento das necessidades empresariais para o 

nosso crescimento 

3. Resolução de problemas societários 

4. Representação da empresa em negociações externas 

 

Caso seja necessário, seu contato para solicitações ou sugestões pode ser feito via e-mail, através da Sra. 

Michele ou de qualquer um de nossos conselheiros. Sempre com foco no nosso futuro ! 

 

 

MENSAGEM DO COMITÊ DE VIA AÉREA DIFÍCIL 

Visando diminuir os eventos adversos graves, a AMD realizará treinamentos específicos em manejo de via aérea 

difícil sob coordenação do Dr. Bernard Marcel Barban (BM) nos próximos meses. No mês de maio finalizamos o 

protocolo de condutas em VAD e no mês de julho realizaremos um treinamento específico em fibroscopia para 

intubação com o simulador ORSIM, além de aulas teóricas para sedimentação do conteúdo. Em um futuro próximo 

montaremos um time de resposta rápida que será responsável pelas intubações difíceis em todo o hospital, 

incluindo pronto socorro, enfermarias e todas as unidades de terapia intensiva. 

 

ULTRASSOM GÁSTRICO E BRONCOASPIRAÇÃO 

Estamos focados em reduzir os eventos adversos relacionados à anestesia. Entre os desafios estão os casos de 

aspiração do conteúdo gástrico, quer seja na anestesia geral, quer seja nas sedações. Com o objetivo de melhorar 

nossa prática e minimizar estes riscos, estamos preparando, com a ajuda do Dr Ayrton Bentes Teixeira (AT), um 

módulo de treinamento de avaliação do conteúdo gástrico através de ultrassonografia “point of care”, onde 

poderemos classificar o risco de regurgitação e aspiração, assim como definir um fluxo de tomada de decisão para 

homogeneizar as condutas e dar melhor seguimento aos casos. De antemão, o acesso ao site 

www.gastricultrasound.org  já fornece grande quantidade de informação e facilitará o treinamento. 

 

 

Fale Conosco 

AMD Anestesia 

gerencia@amdanestesia.com.br 

www.amdanestesia.com.br – críticas 

e sugestões 

 

http://www.gastricultrasound.org/
http://www.amdanestesia.com.br/


 
 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO À VISTA 

 

 

 

  

 

 

 

CALENDÁRIO 
 

➢ Visita Final Qmentum 24-25 out 2019 
➢ Apresentação Institucional: Protocolo Jejum  5 e 19 

jun 2019 19:00h-Auditório do 2 andar Torre 1 da BP 
➢ Euroanaesthesia 1-3 jun 2019 Viena/Austria 

 
 
 
 


