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A ideia de organizar o evento 
surgiu em conversa entre enfer-
meiros e médicos sobre como 

o SMI podia intervir mais e melhor 
junto ao doente, como explica o seu 
diretor, Paulo Freitas: “Pensámos nes-
te congresso como a forma de reunir 
e debater ideias essenciais para cuidar 
e tratar o doente crítico. Optámos por 
uma forma não comercial de discutir e 
ensinar os mais atualizados temas de 
cuidados intensivos, criando um pro-
grama totalmente gratuito.”

Os principais objetivos foram, se-
gundo aquele especialista, “atualizar 
o conhecimento em cuidados inten-

sivos; partilhar experiências no cui-
dar do doente crítico, sobretudo nas 
áreas que têm sofrido maior desen-
volvimento tecnológico e científico; 
promover a reflexão entre o nosso 
quotidiano e o estado da arte em uni-
dades de cuidados intensivos (UCI); 
e melhorar os cuidados prestados ao 
doente crítico”.

Paulo Freitas, que preside ao Gru-
po Português de Triagem, conta que 
o programa foi estruturado de forma 
a dar corpo aos objetivos propostos. 
Assim, foi planeado um primeiro dia 
de cursos (traqueostomia, ventilação 
e eletrocardiografia), “para quem de-
sejasse aprender especificamente uma 
dessas técnicas tão comuns em UCI”. 

O segundo dia “foi pensado tendo 
em conta o desenvolvimento tecnoló-
gico e científico que tem vindo a ocor-
rer”. Nesse sentido, foram discutidas 
questões relacionadas com a aborda-
gem à via aérea e ventilação, bem como 
os critérios para seleção de doentes para 
resgate em ECMO, entre outros temas.

Foi abordada a “nova” tipologia 
de doente intensivo frágil, com mais 
comorbilidades associadas à patologia 
agudizada e representando um grande 
desafio para a estabilização e tratamen-
to, assim como o doente crítico em fim 
de vida. Também se falou sobre o trata-
mento da população mais idosa, cada 
vez mais frequente nas UCI. Outros te-
mas focados foram o suporte nutricio-
nal do doente e a doação de órgãos.

A CO integrou um conjunto de 
médicos e enfermeiros do SMI: Eva 
Figueiredo, Hélio Correia, Nélson 
Santos e Zita Simões (enfermeiros); 
João Mendes, Paulo Freitas e Sílvia 
Coelho (médicos).
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O ServiçO de Medicina intenSiva (SMi) dO 
HOSpital FernandO FOnSeca realizOu, 
nOS diaS 23 e 24 de nOveMbrO, O Seu 1.º 
cOngreSSO, tendO eSgOtadO O núMerO de 
inScriçõeS pOSSíveiS eM apenaS quatrO diaS.

Medicina Intensiva do Fernando Fonseca
promoveu o seu 1.º Congresso

Francisco Velez Roxo, presidente do CA do HFF, com Paulo Freitas
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Elementos da CO: Hélio Correia (E), Sílvia Coelho (M), Eva Figueiredo (E), 
Paulo Freitas (M), Zita Simões (E), João Mendes (M) e Nélson Santos (E)


