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A segunda semana de novembro contou com uma ampla 
agenda. Entre os dias nove e 12, profissionais da Somiti re-
presentam a entidade no Congresso Panamericano de Te-
rapia Intensiva, que acontece no Centro de Convenções da 
FIERGS, em Porto Alegre (RS). O presidente da entidade, 
Hugo Urbano, Saulo Saturnino, Frederico Bruzzi de Carva-
lho, Jorge Luis Paranhos, Eduardo Sad e Vitório Gomes es-
tão entre os participantes.

Na capital mineira destaque para o I Simpósio de Urgência e 
Emergências Clínicas da Faminas, dias 9 e 10. A gestora de 
qualidade da Somiti, Maria Aparecida Braga, ressalta a im-
portância das ações promovidas em parceria com as ligas 
acadêmicas, contribuindo para uma melhor formação profis-
sional. Na programação: Sepse, RCP, BLS, ATLS, emergên-
cias psiquiátricas, pediátricas e neurológicas.

Neste sábado, dia 12, Braga participa do XV Congresso Brasileiro 
de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar e o 1º Sim-
pósio Internacional da Associação Panamericana de Infectologia 
em Infecções Associadas à Atenção à Saúde, no Minascentro. Ela 
apresentará o tema: ‘Influência das infecções relacionadas à as-
sistência no tempo de permanência utilizando a classificação do 
diagnosis related groups como ajuste de risco clínico’. 

Dias 11 e 12 acontece o I Congresso de Fisioterapia Respira-
tória e Terapia Intensiva da Unifaminas. Na próxima semana, 
dia 19, será realizado o Simpósio de Neurointensivismo da 
Sociedade Mineira de Neurologia e dos dias 24 a 26, o Sim-
pósio Internacional de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátri-
ca da Rede Mater Dei de Saúde.

 Acompanhe a agenda de eventos: www.somiti.org.br.

Semana tem ampla agenda de eventos

Já está no ar e com inscrições abertas o site do XV Con-
gresso Mineiro de Medicina Intensiva e  I Congresso Abra-
mede MG. Os eventos acontecem de 25 a 27 de maio de 
2017, no Hotel Dayrell, em Belo Horizonte.  O tema cen-
tral é “A linha do cuidado do paciente crítico da urgência/
emergência até a UTI’. O evento também contempla o III 
Congresso Mineiro de Nutrição em Terapia Intensiva e o I 
Congresso Mineiro de Psicologia Hospitalar com Ênfase 
em Urgência, Emergência e UTI.

A cada dois anos, a Somiti se prepara para oferecer a mais 
de mil profissionais intensivistas, de várias especialidades 
(enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos in-
tensivistas e emergencistas, odontólogos e psicólogos) 
um espaço de discussão científica sobre os principais te-

mas da especialidade, que envolvem o cuidado cada vez 
mais humanizado e de qualidade, ao paciente crítico.

“A Somiti convoca todos os profissionais de terapia in-
tensiva (nas suas diversas áreas), não só de Minas Ge-
rais, mas também de todo o país, a prestigiarem o nosso 
evento, que trará diversos profissionais de peso e que nos 
brindarão com muitas novidades sobre o assunto. Esse 
será um momento importante para que os colegas tro-
quem informações, discutam condutas, falem de suas ex-
periências e tenham um espaço de relaxamento fora de 
suas atividades diárias”, convida o presidente do evento 
Eduardo Fonseca Sad. 

Visite o site!

geStão avançada em ServiçoS 
de UrgênCia - gasU

manejo de via aérea e intUbação 
traqUeal - MavIt

A Somiti, o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco e a Francoforte Engenharia e Consultoria 
desenvolveram o GASU, com o objetivo de capacitar a entender o cenário atual do serviço de 
urgência.

Curso de imersão teórico-prático de 10 horas, que aborda o manejo das vias aéreas em dife-
rentes cenários, capacitando o aluno para antecipação das dificuldades, preparação de pla-
nos alternativos, avaliação da via aérea e no uso dos dispositivos para intubação traqueal. 
Proporciona treinamento de habilidades de ventilação com máscara facial, laringoscopia com 
diferentes lâminas, dispositivos supraglóticos, uso do Bougie, dispositivos ópticos e via aérea 
cirúrgica, adequando os equipamentos e medicações para analgesia, sedação e bloqueio neu-
romuscular de acordo com cada situação. 

14, 15 e 16 de dezembro em belo Horizonte

26 de novembro em alfenas

“Tenho muito orgulho de ser Médica Pediatra Intensivista 
Neonatal. Um orgulho quase maternal... Quando imagino 
que no exercício da profissão temos propiciado a sobre-
vida de muitos prematuros, ‘pessoinhas’ adoráveis, que 
não teriam possibilidade de vida sem os recursos desta 
especialidade e dos cuidados do Intensivista Neonatal, 
fico realizada. Cuidar destas crianças é tarefa delicada, 
quase uma arte... E é momento de muita alegria para 
mim, e para toda a equipe que participa deste cuidado, o 
‘Dia da Alta’: o dia de devolvermos aquele bebê ao cari-
nho de seus pais, no seu lar. Espero que nossa especiali-
dade continue avançando a passos largos, para que seja 
possível a sobrevida dessas crianças com qualidade de 
vida cada vez melhor.”
Amarilis Batista Teixeira 
Vice-presidente da Somiti

“A Fonoaudiologia foi uma das últimas especialidades a 
fazer parte da equipe de Terapia Intensiva, agregando 
valores e conhecimentos, trabalhando a alta precoce do 
paciente em suas melhores  condições. É um trabalho  
que me deixa muito feliz! É uma satisfação ver o pacien-
te se alimentar pela via oral precocemente ou ter a sua 
via oral segura, sem o risco de pneumonias aspirativas. 
Fazer parte da equipe é, a cada dia, dar o melhor, em 
um ambiente cada vez mais humanizado, trabalhando 
por uma recuperação com mais qualidade de vida para 
o paciente.”
Maria Carolina de Lima Faria
Departamento de Fonoaudiologia da Somiti

Hoje é dia de comemorar a existência de 
nossa profissão, que tanto dignifica a 
medicina e toda equipe multidisciplinar: 
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 
psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas, 
nutricionistas, farmacêuticos, juntos, 
salvamos vidas! 

RESidEntES APREndERAm Sobre ventilação

A fisioterapeuta Thaís Falcão falou aos alunos do ‘Curso 
Somiti para Residentes e Especializandos em Medicina 
Intensiva’ sobre ventilação não invasiva. A aula abordou 
a adequação da interface (orofacial e nasal), o grau de 
consciência e cooperação do paciente, conhecimento 
técnico adequado do profissional responsável, possibili-
dades de CPAP  ou BIPAP  e assistência ventilatória com 
FIO2 determinada.

Na próxima semana não haverá aula, em função do fe-
riado de 15 de novembro. Os próximo encontros serão 
dias 22 e 29, deste mês. O curso é gratuito e as vagas 
limitadas.

Jorge Paranhos, diretor 
científico da Somiti, no 
Pan e Ibérico 2016

eM destaqUe  
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