
SOCIEDADE MINEIRA DE
TERAPIA INTENSIVA OnlineOnlineSOCIEDADE MINEIRA DE
TERAPIA INTENSIVA OnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnlineOnline

Boletim semanal da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva

Filiada à AMIB/AMMG
Ano 6 :: 286 ::  8 a 14 de novembro de 2015

Simpósio: Sócios têm inscrição gratuita

Eleições em andamento

Somiti tem valores diferenciados em congresso

Somiti apresenta pôster em Orlando

Transporte do paciente crítico será tema de aula
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TERAPIA INTENSIVA Online

Agenda de cursos Somiti, faça sua inscrição:
Veja as próximas datas do ACLS

Veja as próximas datas do ACLS EP

Veja as próximas datas do ATLS

Veja as próximas datas do BLS

Veja as próximas datas do CITI

Veja as próximas datas do ECTE 

Veja as próximas datas do FCCS

Veja as próximas datas do MAVIT

Veja as próximas datas do PVMA

Veja as próximas datas do RCP

Veja as próximas datas do TINP 

Veja as próximas datas do USPI

Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Todos os direitos reservados.
Av. João Pinheiro, 161, /T05 – Centro – CEP 30130-180 – Belo Horizonte/MG

Telefones: 31 3222-3172 / 3247-1645 / 9202-0432 – somiti@somiti.org.br

Educação continuada

Arquivo Somiti

Denise Almeida

Vai até o dia 17 de novembro o período eleitoral da So-
ciedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti)’ - Biênio 
2016/2017. O processo é online. O voto é secreto e não 
poderá ser alterado depois da votação. Após as 15 horas 
do dia 17, os votos não serão mais contabilizados. 

Podem participar os sócios quites com a tesouraria e 
demais obrigações associativas, cuja filiação tenha sido 
realizada há pelo menos um ano, contados da data de 
publicação do Edital (1º de agosto). 
Mais informações: (31) 32223172

O 1º Congresso Mineiro Interdiscipli-
nar de Perinatologia, que acontece 
dias 4 e 5 de dezembro, no Espaço 
de Eventos da Unimed, em Belo Ho-
rizonte, oferece valores especiais 
para sócios da Sociedade Mineira de 
terapia Intensiva (Somiti). 

A presidente da entidade, Fáti-
ma Lúcia Guedes, afirmou que as 
discussões propostas são funda-
mentais para a redução dos danos 
materno-infantis durante o parto. 
“Precisamos encarar este desafio. 
As equipes necessitam trabalhar 
juntas e compreender os saberes 
de cada um dos envolvidos na as-
sistência perinatal. A atuação inter-
disciplinar precisa ser aprendida e 
desenvolvida por todos nós.”  

O Comitê responsável pelo American Heart Associa-
tion Scientific Sessions 2015, que aconteceu em Orlan-
do (EUA), de sete a 11 de novembro, recebeu a apresen-
tação do pôster da Somiti com o título: ‘Self¬reported 
Overwhelmingness is Independently Associated With 
Worst Performance on Advanced Cardiac Life Support 
Training Course Practical Examination’. Quem represen-
tou a entidade foi Dr. Raphael Augusto Gomes de Oliveira.

Confira o resumo do trabalho:
Self-reported acute stress measures are independently 
associated with worse performance on the Advanced 
Cardiac Life Support training course practical examina-
tion - Abstract

Background: It remains controversial whether acute 
mental stress negatively influences provider performan-
ce during Advanced Cardiac Life Support (ACLS) cour-
ses. The aim of this study was to evaluate the influence 
of self-reported acute stress measurements and socio-
demographic features on provider performance on ACLS 
practical exams. Methods: At total of 326 consecutive 
attendees of ACLS courses were included in a prospec-
tive observational study performed by Sociedade Minei-
ra de Terapia Intensiva (SOMITI) training centre, Brazil. 
Self-reported measures (stress related to the instructor 
and evaluation, felling overwhelmed and a combination 
of evaluation-related stress and felling overwhelmed 
known as the stress/overload index) were provided af-
ter attendees completed their practical examinations. 
We performed multivariate and automated conditional 
inference tree analyses to appraise the factors that in-
fluence provider performance.

Poor performance was defined as not passing the prac-
tical exam. Results: Thirty-six providers showed poor 
performance on the practical evaluation. Failing the 
practical examination was associated with both felling 
overwhelmed (OR: 1.63 [95% CI: 1.37-1.93], p<0.001) and 
the stress/overload index (OR: 1.77 [95% CI: 1.37-2.29], 
p<0.001). Both variables were the most prominent fac-
tors associated with poor performance according to con-
ditional inference tree analysis. However, stress related 
to the evaluation was not independently associated with 
non-approval. Multivariate analysis revealed that increa-
sed age, a lower percentage of ACLS materials studied 
before the course, stress related to the instructor and 
occupation as a nurse were also independently associa-
ted with poor performance. Conclusion: Self-reported 
felling overwhelmed was robustly associated with poor 
performance on the ACLS course practical examinations.

Dia 17 de novembro, o ‘Curso para Residentes e Espe-
cializandos em Terapia Intensiva’, da Sociedade Mineira 
de Terapia Intensiva (Somiti), trará o especialista José 
Renato Carneiro, para ministrar a aula ‘Transporte do 
Paciente Crítico’. 

O conteúdo é importante por tratar da relevante decisão 
de transportar um paciente crítico, tendo como base a 
avaliação dos benefícios potenciais, ponderados contra 
os riscos possíveis, visando à segurança do paciente. No 
dia 10 de novembro, a aula foi com o professor Fábio 
Ávila Tofani, que abordou ‘Insuficiência Cardíaca Con-
gestiva’. Os encontros são na sede da Associação Médi-
ca de Minas Gerais (AMMG). 

As inscrições para o curso são gratuitas e as aulas são 
às terças-feiras. A grade curricular pode ser concluída 
em até dois anos. Para certificação é necessário o cum-
primento de 75% do programa. Alunos com 85% de par-
ticipação têm direito a um curso de imersão gratuito, 
exceto ATLS. Mais informações (31) 3222-3172. 

Raphael Augusto representou a Somiti nos EUA

Fátima Guedes alerta que é preciso 

reduzir os danos materno-infantis 

durante o parto

Os alunos 

acompanharam a 

apresentação do médico 

Fábio Ávila Tofani sobre 

‘Insuficiência Cardíaca 

Congestiva’

FCCS - Fundamental Critical 
Care Support

Coordenação: Dr. Leandro Braz de Carvalho

 Certificação internacional da Society of Critical Care Medicine.

 Atividades teóricas e práticas por simulações em estações (skill stations).  
Ênfase em insuficiência respiratória, manejo das vias aéreas, ventilação 
mecânica, choque, infecção, parada cardiorrespiratória e síndrome 
coronariana aguda.

 20 horas.

14 e 15 de novembro na Unimed Curvelo

12 e 13 de dezembro em Belo Horizonte

INSCRIÇÕES

Avaliação 
Curricular

A Somiti garante inscrição gratuita para seus sócios no 
‘I Simpósio Somiti de Atualização do ACLS: Diretrizes 
AHA 2015’. O evento acontece dia quatro de dezembro, 
de 19h às 22h30, no Royal Center Hotel (Rua Rio Grande 
do Norte 1015 - Savassi ).

A coordenadora dos cursos da American Heart (AHA) 
na Somiti e gestora de qualidade da entidade, Maria 
Aparecida Braga, lembra que o Simpósio contará com 
a presença do professor Dr. Sérgio Timerman. “Este ano 
completamos 15 anos de parceria com a American Heart 
e para o êxito desta trajetória ele tem papel fundamen-
tal, assim como no desenvolvimento do ensino da urgên-
cia e emergência em Minas Gerais.” Dr Agnaldo Pispi-
co, idealizador dos manequins fabricados com garrafas 
pets, também estará presente no evento, orientando a 
equipe de Minas na utilização desse equipamento, que 
tem por objetivo facilitar o ensino da RCP com as mãos.
 
Programação: 
19h – Recepção e registro dos participantes
19h20 – Dra. Fátima Lúcia Guedes Silva – Abertura
Moderadora: Dra. Maria Aparecida Braga - Coordenadora geral dos cur-
sos do AHA para Somiti
Enf. Dra. Erika de Azevedo Leitão - Diretrizes 2015 BLS
Dr. Agnaldo Pispico - Viabilização do ensino RCP em massa
Dr. Daniel de Castro Azevedo – Diretrizes 2015 ACLS
Dra. Amarílis Batista Teixeira - Diretrizes 2015 NALS
Dr. Frederico Mitre Pessoa - Diretrizes 2015 PALS
Prof. Dr. Sergio Timerman – Análise crítica das novas diretrizes da AHA
22h – Discussão
22h30 – Encerramento

I SIMPÓSIO SOMITI 
DE ATUALIZAÇÃO DO ACLS

DIRETRIZES AHA 2015

4 de dezembro, de 19h às 22h30 
Royal Center Hotel

Rua Rio Grande do Norte, 1015
Savassi - BHConvidado 

Especial: 
Prof. Dr. Sérgio 
Timerman

Ex-alunos dos cursos 
ACLS e BLS Somiti 
têm desconto na 
inscrição.

VALOR DA INSCRIÇÃO: 

Isento - Sócio quite com a Somiti

R$ 30,00 - Participantes do 
ACLS ou BLS com a Somiti

R$ 60,00 - Não sócio

INSCREVA-SE

VEJA O PASSO A PASSO E FAÇA SUA INSCRIÇÃO.

Douglas Barbosa

http://cursos.somiti.org.br/detalhes/simposios/i-simposio-somiti-de-atualizacao-do-acls:-diretrizes-aha-2015/1/186
http://www.somiti.org.br/visualizacao-de-noticias/pt-br/ler/102/perinatologia-socios-somiti-tem-valores-especiais
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support-for-experienced-providers/4/24
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-trauma-life-support/4/30
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/curso-interdisciplinar-em-terapia-intensiva/4/21
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ressuscitacao-cardiopulmonar-para-familiares-e-amigos---family-e-friends-rcp-/4/28
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14

