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Departamento De Fisioterapia é  
destaque em muriaé

Confira os depoimentos: 

“Estou escrevendo para relatar a excelente experiência 
que tive no curso ACLS aqui em Maringá. O evento me 
surpreendeu em todos os aspectos, desde a organiza-
ção, o material impresso, até o nível das aulas e a didática 
dos professores. O ganho que tive neste fim de semana 
superou todas as minhas expectativas, consolidou os co-
nhecimentos teóricos que eu adquiri recentemente com o 
material da AHA e com as aulas disponíveis no site da So-
miti, que são igualmente excelentes. Para mim, cuja prá-
tica clínica raramente envolve as arritmias e manobras de 
reanimação (trabalho com radiodiagnóstico sem uso de 
contraste, na área de Medicina Nuclear), o conhecimento 
ministrado foi fundamental e será repassado na instituição 
onde trabalho, por meio de treinamento prático a outros 
profissionais de saúde não médicos. Um abraço e para-
béns a todos os envolvidos.” 
Ana Paula Sampaio
Medicina Nuclear                                    

“Estava de plantão no Samu Varginha e fui acionado 
numa possível PCR na missa das nove horas.  Nosso 
médico regulador orientou ao solicitante iniciar a RCP, 

A Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) 
divulgou a listagem de habilitados na primeira etapa 

do concurso para obtenção 
do título de especialista em 
medicina intensiva – 2016. 
Também foram selecionados 
profissionais da pediatria e 
enfermagem. 

Confira os aprovados.

tinha um bombeiro assistindo a missa. Chegamos em 
seis minutos e encontramos um senhor de 70 anos re-
cebendo RCP. Comecei na ventilação 30:2. Colocamos 
as pás do desfibrilador: FV clássica (figura de livro,  pa-
recia a prova do ACLS). Carga máxima,  choque e RCP 
imediata.  Após o ciclo, continuava em FV, outro cho-
que, RCP, AVP, adrenalina,  monitor.  Após o ciclo, FV, 
choque, RCP, Amiodarona, após o ciclo, FV, choque,  
RCP. Após este ciclo, análise do ritmo: um pouco anár-
quico,  pulso presente evoluiu para sinusal,  começou 
a gaspiar, intubei. Encaminhamos ao PS onde chegou 
com ritmo sinusal, PA 100/60, sat 96. Dois dias depois 
ainda estava intubado (em desmame) sem drogas va-
soativas, aguardando um Cat (suspeita de Iam sem su-
pra). Isso tudo no meio de uma missa dominical.  Tive-
mos ajuda do pessoal do Cobom e de uma médica que 
estava na missa.  Fiz meu terceiro ACLS e a enfermeira 
da nossa unidade também. O atendimento foi tenso,  
mas sem estresse e conseguimos conduzir de acordo 
com os ensinamentos do curso.  Obrigado pessoal. En-
fermeira: Najara. Condutor socorrista: Mateus. A equipe 
do Cobom participou ativamente do atendimento.”
Marcio Rios
Anestesiologista

Congressos promoverão atualizações

aCLs somiti é Destaque 
em maringá e varginha

em Destaque  

De nove a 12 de novembro aconteceram o XXI Congresso 
Brasileiro de Medicina Intensiva, XI Congreso Panamericano 
e Ibérico de Medicina Crítica y Terapia Intensiva e VII Congre-
so Panamericano e Ibérico de Enfermería Intensiva.

A programação começou com chave de ouro, destacando 
temas como sepse, SARA, ventilação mecânica, nutrição 
no paciente crítico, cuidados no paciente pediátrico e anti-
bioticoterapia. A Somiti teve participação ativa. O presidente 
da entidade, Dr. Hugo Urbano, ministrou duas aulas: ‘Como 
melhorar a segurança no uso de hemocomponentes’ e ‘Oti-
mização da sedação para facilitar o desmame’. O diretor 
científico, Dr. Jorge Paranhos, falou sobre ‘Traumatismo Ra-
quimedular Update’.  Um dos destaques da programação 
foi a apresentação de casos clínicos. Médicos intensivistas 
estrangeiros e brasileiros mostraram casos reais de pacien-
tes graves e tiveram a oportunidade de debater as condutas 
aplicadas com os colegas presentes.

Coordenada pela Dra. Luana Alves Tannous (PR), com mode-
ração do Dr. Frederico Bruzzi de Carvalho (Somiti/MG) e do Dr. 
Márcio Osório Guerreiro (RS), a sessão, do dia 11, contou com 
sete casos apresentados e gerou uma grande interatividade 
entre os participantes. As equipes de enfermagem e fisioterapia 
da Somiti participaram da organização da prova de título e ca-
pítulos de livros lançados durante o evento.

O coordenador do departamento de Fisioterapia da Somiti, 
Daniel Ribeiro, participou do evento promovido pela Unifami-
nas, em Muriaé. O I Congresso de Fisioterapia Respiratória 
e Terapia Intensiva recebeu acadêmicos e profissionais de 
toda a região de Minas. A  participação de Ribeiro valoriza as 
iniciativas da Somiti na atuação multiprofissional.

Segundo Ribeiro, o Congresso reuniu grandes profissionais 
que discutiram assuntos importantes da fisioterapia como: 
ventilação mecânica, mobilização precoce, fisioterapia res-
piratória e em pediatria e neonatologia, com cursos pré-
congresso, o que “auxilia muito para o desenvolvimento na 
fisioterapia respiratória e intensiva da região. A Unifaminas 
possui uma excelente estrutura e o evento faz parte do inves-
timento da instituição na educação continuada”. 

somiti  
integra evento 
internaCional

popuLação e  
aCaDêmiCos aprendem a 
salvar vidas

A Somiti treinou 270 pessoas na faculdade Estácio de Sá 
onde promoveu o hands only, dia 11 de novembro. Partici-
param alunos dos cursos de graduação e público leigo pre-
sente no entorno da instituição de ensino.

Segundo a instrutora da Somiti, Taline Hang-Costa, a impor-
tância da iniciativa está na possibilidade de ensinar sobre o 
primeiro atendimento em caso de parada cardiorrespirató-
ria fora do ambiente hospitalar, contribuindo para o melhor 
prognóstico da vítima.  

título de  
espeCialista 2016

As inscrições estão abertas para o XV Congresso Mi-
neiro de Medicina Intensiva e I Congresso Abramede 
MG. Os eventos acontecem de 25 a 27 de maio de 
2017, no Hotel Dayrell, em Belo Horizonte.  O tema 
central 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 Psicolo-
gia Hospitalar com Ênfase em Urgência, Emergência 
e UTI.

De acordo com o presidente do I Congresso da Abra-
mede MG, Frederico Bruzzi de Carvalho, este primei-
ro evento será uma oportunidade de troca de experi-
ências e valorização dos profissionais que atuam na 
urgência e emergência, tendo como foco o trabalho 
multiprofissional e a o cuidado do paciente desde o 
seu primeiro atendimento até a UTI.

Carvalho ressalta que apesar de ser uma especia-
lidade que existe desde os primeiros registros mé-
dicos, no Brasil a medicina de emergência só foi 
recentemente reconhecida como área do conheci-
mento e exercício profissional independente de ou-
tras especialidades. “Nesta nova perspectiva temos 
um imenso campo de trabalho, enormes nichos do 
conhecimento e estrutura de trabalho a enfrentar. Na 
minha opinião, a formação do profissional, do espe-
cialista, deve ser o caminho a ser trilhado. As resi-
dências médicas são estruturantes neste processo. 
É essencial que os egressos destes programas se-
jam excepcionais nos domínios cognitivo, de habili-
dades e atitudes.”

Ele acrescenta que com a diferenciação do profis-
sional, seguirá a adaptação das formas de trabalho 
e das estruturas de urgência e emergência. Mas isso 
demorará algumas gerações. “Espero muito que, 
com a evolução da especialidade, sejam criados es-
quemas criativos e eficientes de trabalho, fazendo 

com que os especialistas mantenham a energia da 
juventude enquanto adquirem vivência numa ativida-
de entusiasmante, com remuneração proporcional à 
sua importância para o sistema de saúde.”

visite o site!

dr. eduardo Fonseca sad
presidente do Congresso da somiti

dr. Frederico Bruzzi de Carvalho
presidente do Congresso da abramede mG

Publicada a Resolução Nº 2.156, de 28 de outubro de 
2016, que estabelece os critérios de admissão e alta 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
De acordo com o documento: 
As admissões devem ser baseadas em:

I - diagnóstico e necessidade do paciente;
II - serviços médicos disponíveis na instituição;
III - priorização de acordo com a condição do paciente;
IV - disponibilidade de leitos;
V - potencial benefício para o paciente com as interven-
ções terapêuticas e prognóstico.

Já os critérios para alta são:

a) Paciente que tenha seu quadro clínico controlado e 

A Somiti participa da Black Week e amplia a oportunidade de  
inscrição nos cursos Advanced Cardiac Life Support  
(ACLS), 10 e 11/12, Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica  
(TINP), 3 e 4/12, e Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto 
(PVMA), 3 e 4/12. São 30% de desconto. As vagas são limitadas.  
Aproveite!

resolução deFine Critérios 
de admissão e alta em uti

estabilizado;
b) Paciente para o qual tenha se esgotado todo o arse-
nal terapêutico curativo/restaurativo e que possa per-
manecer no ambiente hospitalar fora da UTI de maneira 
digna e, se possível, junto com sua família.

saiba mais

Black 
SOMITI na

Week

auLa Gratuita esCLareCe sobre  
‘ventilação meCâniCa invasiva’ 

A aula do dia 22 de novembro do 3 º CURSO SOMITI 
PARA RESIDENTES E ESPECIALIZANDOS EM MEDICINA 
INTENSIVA (CREMI) foi ministrada pela especialista Flá-
via Cardoso Schaper Magalhaes, com o tema ‘Ventilação 
Mecânica Invasiva – Modos e Monitorização’. Este curso 
foi criado pela Somiti com o objetivo de aprimorar a for-
mação do médico intensivista. É voltado para os médi-
cos, residentes e especializandos, visando à integração 
da medicina intensiva do nosso estado. As inscrições são 
gratuitas e as vagas limitadas. 

próxima aula

data: 29 de novembro

tema: Desmame da Ventilação mecânica

professor: Hugo urbano

http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support-for-experienced-providers/4/24
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-trauma-life-support/4/30
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20curso-interdisciplinar-em-terapia-intensiva/4/21
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20principios-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/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14
http://www.somiti.org.br/visualizacao-de-noticias/ler/205/titulo-de-especialista-2016
http://conteudo.somiti.org.br/curso-gasu
http://www.congressosomiti.com.br/
http://www.somiti.org.br/visualizacao-de-noticias/ler/208/publicada-resolucao-n-2-156
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
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