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CET
APRENDENDO E ENSINANDO, O SANE 

VIVENCIA SEUS VALORES
Presença em eventos técnicos e produção científica expressam alguns de nossos princípios

 

Os preceptores Dra. Mariana 
Mozzaquatro e Dr. Tiago Furquim da 
Silva, e as residentes Dras. Emanuella 
Alves Pinto, Mariana de Souza Bastos, 
Caroline Bristot e Marianna Ifarraguirre 
Mello participaram do workshop 
Ultrassom Point of Care (PoCUS), em São 
Paulo. Realizado no centro de simulação 
da SAESP, as aulas práticas e teóricas 
abordaram o uso de ultrassom gástrico, 
pulmonar, cardíaco focado, bexiga e FAST.

Disponibilidade, cooperação, eficiência e tradição

O SANE também marcou 
presença na JOSULBRA, em 
Florianópolis, com a participação 
do sócio Dr. Vicente Faraon Fonseca 
e dos residentes Drs. Marcelo 
Cezar Maffi, Sabine Mosele Guidi, 
Marianna Ifarraguirre Mello, Juliana 
Rocha Benedetti e Caroline Bristot.

Aprimorando o conhecimento



Presença SANE em eventos científicos

Participe das Reuniões Científicas semanais.

Mantenha a câmera aberta. É fundamental para melhor comunicação, e de-
monstra atenção e gentileza ao grupo.

Em reuniões e aulas remotas, desative o microfone e seja pontual aos horá-
rios agendados.

Atenção: manter o Logbook atualizado, com as metas alcançadas e sem me-
ses zerados, é requisito básico para a  aprovação de desempenho individual.

Artigo publicado no 
Journal of Anesthesia 

& Critical Care
O sócio Dr. Airton Bagatini e o 

Dr. Eduardo Schuch Reimann (Anes-
tesiologista formado pelo CET do 
SANE) publicaram artigo sobre a 
Síndrome de Burnout entre aneste-
siologistas, no Journal of Anesthesia 
da plataforma MedCrave. Confira: 

“Relationship between financial 
well-being and Burnout Syndrome 
in anesthesiologists”

https://medcrave.com/index.
php?/articles/det/2338799/Rela-
tionship-between-financial-well-
-being-and-Burnout-Syndrome-in-
-anesthesiologists

Em âmbito local e nacional, os anestesiologistas 
do SANE destacam-se em importantes eventos téc-
nicos. Como palestrantes, debatedores ou modera-
dores, reforçam o SANE como gerador e difusor de 
conhecimento de alto nível.

Confira nos links ao lado os temas apresentados 
pelos sócios Drs. Airton Bagatini, Vicente Faraon 
Fonseca, Diogo Ferrari Centenaro, Paulo José Irigon 
Pereira e Fabio Amaral Ribas nos eventos listados:

Para lembrar e praticar:

Atenção
para a

3ª prova
da SBA:

5 de outubro de 2021 – terça-feira
ME1 – 16h – 16h20 - Pontos de 10 a 14

ME2 – 17h – 17h20 - Pontos de 28 a 31

ME3 – 18h – 18h20 - Pontos de 45 a 49 

• 2º Congresso Virtual de
   Anestesiologia da SBA- de 24 a 26/9
   https://cva.sbahq.org/inscreva-se/

• 2º Evento TIVA Brasil – 2 e 3/10
   https://www.tivabrasil2021.eventos.
   dype.com.br/inscricoes/capa

• 31ª JARGS 22 a 24/10
   https://jargs.zlugg.com.br/inscricao

Alertando sobre
drogadição

O tema foi abordado no SISO 2021- 
Simpósio de Saúde Ocupacional, da 
SBA. Os sócios Drs. Airton Bagatini e 
Rubens Trindade participaram como pa-
lestrante e debatedor, respectivamente, 
na discussão do projeto We Care, que 
também contou com a participação da 
Dra. Rita de Cassia Rodrigues, presiden-
te da SAESP. 

Como alerta o Dr. Bagatini, “o uso de 
substâncias psicoativas podem trazer 
inúmeras consequências, que vão do 
afastamento do local do trabalho até a 
morte”.

Para saber mais, acesse o link:

https://www.sbahq.org/drogadicao-e-
-abordada-no-siso-2021/
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