Criada em 1966, a Clínica de Anestesia de Salvador (CAS) surge como um novo marco
na história da anestesia na Bahia. Com mais de 50 anos de trajetória, sua atuação é
norteada por princípios que visam zelar pela qualidade na prestação do atendimento,
e pela segurança do paciente, priorizando-o no cuidado e no acolhimento.
Hospitais de todo o mundo buscam pela melhoria contínua na execução dos serviços
de saúde e o aperfeiçoamento de processos para a prática assistencial segura. E nesse
cenário de uma maior conscientização sobre a necessidade do controle da qualidade
e seus benefícios na segurança dos pacientes e proﬁssionais de saúde, a CAS busca
contribuir na melhoria da assistência, participando de forma proativa de todas as
certiﬁcações de qualidade com hospitais parceiros.

Com ênfase na humanização, qualidade, segurança e trabalho em equipe, a CAS
atua estreitando o relacionamento com seus diversos públicos, com cuidado
centrado ao paciente. Dispomos de canais de comunicação que facilitam o contato
com nossos clientes, estabelecendo um vínculo de conﬁança, credibilidade e
transparência.
Além do site dispondo da Ouvidoria CAS – um canal de serviço de atendimento ao
cliente, sempre disponível para esclarecer dúvidas e receber manifestações em prol
da melhoria do serviço prestado —, desenvolvemos o atendimento mais dinâmico
e prático através da plataforma de WhatsApp para o agendamento das consultas
pré-anestésicas, e as redes sociais com orientações e esclarecimentos acerca dos
procedimentos anestésicos.
A atuação dos proﬁssionais que compõem a CAS visa entender o paciente e suas
necessidades como forma de colaborar para a sua satisfação e, ao mesmo tempo,
construindo internamente um ambiente de trabalho saudável e capaz de atuar em
parceria com cirurgiões e instituições.
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Ser referência nacional pela excelência
no atendimento em anestesiologia

Oferecer serviço humanizado em
anestesiologia a pacientes, cirurgiões
e instituições de saúde, prezando
pela eﬁciência, sustentabilidade e
segurança, com proﬁssionais éticos e
qualiﬁcados
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HOSPITAIS DE ATUAÇÃO
HOSPITAL ALIANÇA • HOSPITAL BAHIA • HOSPITAL PORTUGUÊS
HOSPITAL SANTO AMARO • HOSPITAL TERESA DE LISIEUX
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