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AULAS PARA RESIDENTES UNEM CONHECIMENTO E PRÁTICA

O intensivista Jorge Luiz da Rocha Paranhos enriqueceu a 

aula, do dia 19 de abril, do ‘Curso Somiti para Residentes 

e Especializandos em Medicina Intensiva’. Com o tema 

‘Hipotermia pós PCR’, Paranhos ressaltou a possibilidade 

de treinar uma equipe e institucionalizar o protocolo em 

todos os hospitais com UTI. “É uma exigência, por ser um 

trabalho nível um de evidência, e tal protocolo não é 

cumprido, porque todos pensam que envolve tecnologia 

muito cara”, ponderou. Profissionais interessados em se 

informar mais sobre o tema podem acessar as referências 

no quadro ao lado.

Na próxima terça-feira, o encontro conta com a presença 

do especialista Leonardo Meira de Faria, que ministrará 

aula sobre ‘Hipertensão Pulmonar’, cujas complicações 

sem atenção e tratamento imediatos podem levar o indi-

víduo à morte.

Jorge Luiz da Rocha Paranhos escla-
receu sobre 'Hipotermia pós PCR’.
Foto: Douglas Barbosa.

A inscrição para o curso é gratuita, mas as vagas são li-

mitadas. Com duração de dois anos, é preciso ter 75% de 

participação para receber o certificado.

Mild therapeutic hypothermia to improve the neurologic 
outcome after cardiac arrest.

The hypothermia after cardiac arrest study group*
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CURSOS 
CHEGAM
À MURIAÉ

ACLS 14 e 15 de maio

Mavit – 14 de maio

BLS – 14 de maio

Instrutores atualizados e materiais modernos de simulação 
real capacitam o aluno a atender de forma sistemática as 
mais diversas arritmias cardíacas, incluindo todos os ritmos 
de parada cardíaca, assim como a abordagem correta do 
paciente no pósparada. A Somiti é a única em Minas Gerais 
premiada com o Selo Silver  de qualidade da American 
Heart Association (AHA).

Permite o reconhecimento e o atendimento inicial das emer
gências cardiovasculares (ataque cardíaco, acidente vascu
lar encefálico e parada cardiorrespiratória) em qualquer 
cenário.

Aborda o manejo das vias aéreas e o uso dos dispositivos 
para intubação traqueal em diferentes situações. Ênfase na 
identificação da via aérea difícil, treinamento das habilidades 
de ventilação com máscara facial, controle da via aérea e 
intubação traqueal, adequando os equipamentos e as medi
cações para sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular 
de acordo com cada situação.

PVMA – 14 e 15 de maio
Sua programação contempla: sedação e analgesia, manejo 
de vias aéreas  história VM, insuficiência respiratória aguda, 
ventilação não invasiva, monitorização  SpO2  ETCO2  
PAM  PNI – glicemia, distúrbios ácidosbásicos; monitori
zação ventilação mecânica e em situações especiais  Asma  
DBPOC  TGI  Gestante  SARA  Paciente neurológico, 
recrutamento alveolar  sistema fechado aspiração, desma
me ventilação mecânica  modos VM IO  Tobin  Pimax – 
TT e treinamento muscular respiratório no desmame difícil  
fisioterapia no paciente  sob ventilação mecânica.

O tema central do evento é ‘A linha de cuidado do paci-

ente crítico da urgência/emergência até a UTI’. Confira 

a programação. 

Os cursos garantem acesso gratuito à Jornada. A gestora 

de qualidade da Somiti, Maria Aparecida Braga, reforça 

que a união das palestras e debates com a dinâmica dos 

cursos promove capacitação aos profissionais da área, de 

tal forma que o paciente crítico possa ser melhor acom-

panhado, desde a entrada na emergência até sua trans-

ferência para as unidades fechadas, o que vai refletir em 

uma assistência mais segura e de melhor qualidade.

Dias 13 e 14 de maio, estudantes e profissionais da área 

da saúde de Muriaé poderão se capacitar por meio dos 

cursos ACLS, BLS, MAVIT e PVMA da Somiti. As ativida-

des integram a 7ª Jornada de Integração Somiti e o 3º 

Congresso Mineiro de Medicina de Emergência da Abra-

mede/MG – Regional Zona da Mata, que acontecem 

nesta data, na Fundação Cristiano Varella.

Conheça os cursos: Informações.
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Inscrição

Inscrição

Fotos:Douglas Barbosa

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou nesta 

terça-feira (19), em primeiro turno, o Projeto de Lei 1735/

2015, que assegura assistência odontológica 24 horas ao 

paciente internado em Unidades de Tratamento Intensivo 

(UTI), em BH.  De autoria do vereador Bruno Miranda, a 

iniciativa é considerada de grande relevância, já que a 

higiene bucal em pacientes críticos é responsável pela 

diminuição de infecções e complicações. 

PROJETO ASSEGURA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA UTI

Já em segundo turno, foi aprovado o Projeto de Lei 1203/

2014, também de Miranda, que cria a ‘Semana da pre-

venção ao câncer bucal’, no município.

Emergências Clínicas 
e Traumáticas para 
Enfermeiros

 ECTE

21 e 22 de 

maio em BH
Ipatinga 

6 de maio

MAVIT - Manejo das Vias
Aéreas e Intubação Traqueal

PVMA - Princípios da
Ventilação Mecânica 

no Adulto

BH  
4 e 5 de junho

BH 

24 e 25 de junho

Confira 

a programação. 
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