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Entidades em processo eleitoral

Enfermeiros: Inscrições abertas para ECTE

Novidades da psicologia são apresentadas em Porto Alegre

Aulas visam atualização e troca de experiências 

O vencedor da primeira etapa da ‘Promoção ACLS So-
miti’ é Roberto Silva Rocha. Ele foi sorteado dia 30 de 
setembro, após enviar depoimento sobre o vídeo aula, 
ministrado pelo coordenador Daniel de Castro Azevedo. 
Rocha ganhou uma inscrição para o ACLS – Advanced 
Cardiac Life Support, na data de sua preferência. Os 
alunos inscritos no curso concorrerão a 50% de bolsa 
para PVMA ou FCCS, que será sorteada no dia da aula. 

Em seu comentário, o futuro aluno Somiti disse que 
achou o conteúdo bastante didático, contemplando os 
principais temas críticos na abordagem da parada.

Devido ao sucesso da promoção, a iniciativa foi esten-
dida para até o dia 30 de outubro, quando será feito 
novo sorteio. Os comentários devem ser compartilha-
dos via Facebook. 
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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
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Educação continuada

Teve início nesta quarta-feira (14), o processo eleitoral pa-
ra escolha da Diretoria Executiva – Biênio 2018-2019 - da 
Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib). Os as-
sociados podem votar, online, até o dia 21 de outubro. A 
entidade nacional também escolherá os Associados Repre-
sentantes das Regionais.

Em Minas Gerais, onde há chapa única, a eleição acontece 
de 3 a 17 de novembro.

Já estão abertas as inscrições para o curso ECTE – Emer-
gências Clínicas e Traumáticas para Enfermeiros, que se-
rá realizado dias 14 e 15 de novembro, em Belo Horizonte.  

O coordenado do curso, Fabio Atsuhiro Kimura, explica 
que trata- se de um curso de imersão, com 20 horas de 
duração, direcionado para profissionais de enfermagem 
que trabalham em setores de emergências ou com pa-
cientes críticos, como em unidades de Terapia Intensiva, e 
para estudantes de enfermagem que desejam aprimorar 
seus conhecimentos. 

Já foram capacitados, em dois anos de trabalho, 400 
profissionais de diversos hospitais e serviços pré-hos-

pitalares do país. O especialista esclarece que o ECTE é 
baseado nas melhores práticas de diretrizes atuais, em 
atendimento aos pacientes politraumatizados, parada 
cardiorrespiratória, emergências clínicas e pré-hospitalar. 
Segundo Kimura, a proposta é qualificar os profissionais, 
melhorando a expertise no trabalho em equipe, em salas 
de emergências, em unidades de pronto atendimentos, 
em UTI’s e em sistemas de pré-hospitalar. “O curso tem 
pontuado os profissionais para acesso em concursos pú-
blicos e em hospitais”, conclui. 

ACLS Simpósio

A Somiti realizará dia quatro de dezembro, de 19h às 
22h30, na Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), 
em Belo Horizonte, o ‘Simpósio Somiti de atualização do 
ACLS Prof. Dr. Sérgio Timerman’. Confira programação 
e inscreva-se!

ACLS EP 

Venha renovar sua certificação do ACLS aprofundando 
seu conhecimento com o ‘ACLS EP’ - Diretrizes atualiza-
das 2015 da AHA. ACLS EP - muito além dos Hs e dos Ts. 
Inscrições abertas para 12 de dezembro. 

O objetivo é melhorar a qualidade e os resultados no 
atendimento às emergências cardiovasculares, respira-
tórias, metabólicas e toxicológicas complexas, expandin-
do as informações do curso ACLS, estimulando o pen-
samento crítico e sistematizando a tomada de decisões 
estratégicas. Informe-se e faça sua inscrição. 

Representando o departamento de Psicologia da Socie-
dade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti), a psicóloga 
Ana Maria Pueyo de Magalhães proferiu a conferência 
‘Novas estratégias de ensino em psicologia’, na 35ª Se-
mana Científica do Hospital de Clínicas, em Porto Ale-
gre, dia dois de outubro.  

O conteúdo abordou a participação do profissional psi-
cólogo na utilização de metodologias ativas de ensino 
e aprendizado, mediadas por técnicas inovadoras como 
cenários simulados e debriefing, objetivando o treina-
mento dos profissionais de saúde de forma ética e segu-
ra na assistência ao paciente.

Segundo Magalhães, foram apresentados os pontos 
principais do cuidado em treinamentos ligados a proces-
sos de facilitação, nas interações professores e alunos. 
“A importância de comunicação adequada nas diversas 
etapas da simulação realística apontou para os funda-
mentos de atuação do psicólogo”, esclareceu. Na opor-

tunidade, ela também parabenizou os profissionais do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre pelo cuidado inte-
grado e eficaz.

O ‘Curso para Residentes e Especializandos em Terapia In-
tensiva’ traz temas relevantes para os alunos. Os encontros 
acontecem às terças-feiras, na sede da Associação Médica 
de Minas Gerais (AMMG), sempre às 18h30. As próximas 
aulas contemplam os temas: SCA fisiopatologia; SCA com 
supra de ST; SCA sem supra de ST; Insuficiência cardíaca 
congestiva; Afogamento e Índices prognósticos. 

As inscrições são gratuitas e o curso foi criado para ofe-
recer aos residentes uma oportunidade de atualização 
constante, além da troca de experiências com profis-
sionais renomados e atuantes no mercado de trabalho. 
Para certificação é necessário o cumprimento de 75% 
do programa, que pode ser concluído em dois anos. Alu-
nos com 85% de participação têm direito a um curso de 
imersão gratuito, exceto ATLS.

Promoção ACLS tem ganhador

Confira trechos de alguns depoimentos e participe! 

INSCREVA-SE INSCREVA-SE

Confira o conteúdo 
programático e inscreva-se. 

INFORMAÇÕES

Cenários simulados e debriefing foram temas de conferência 

para profissionais da psicologia, em Porto Alegre

Fábio Kimura integra a equipe de professores do curso 

para residentes

Nesta quinta-feira (15), a representante do Conselho 
Consultivo de Psicologia da Somiti, Gláucia Tavares, mi-
nistra a palestra ‘Vivências da família com o processo 
do morrer e da morte’, no seminário ‘Terminalidade da 
vida: Reflexões e decisões’, realizado pela Unimed BH, 
para seus médicos cooperados e população. 

De acordo com Tavares, o encontro propõe que a ter-
minalidade seja debatida com a delicadeza que o tema 

exige. “Entre o descaso e a obstinação terapêutica há 
possibilidades que envolvem o paciente e seus familia-
res, que também estão adoecidos e precisam de uma 
referência real, permitindo que este processo de passa-
gem seja realizado de forma digna”. Já os profissionais, 
segundo a especialista, necessitam compreender o valor 
de uma assistência integrada, que vai além do suporte 
técnico e revê a própria condição de finitude, por meio 
de uma abordagem mais humanizada e cuidadosa.

Promoção ACLS SomitiPromoção ACLS Somiti
Assista ao vídeo aula, envie seu 

comentário para somiti@somiti.org.br 
e concorra a uma vaga gratuita.

Alunos do ACLS concorrem a 50% de bolsa 
para o curso PVMA ou FCCS, sorteada no dia do curso.

Sorteio 30/09.

 “Apresentação didática, clara, demonstrou os principais pas-
sos no atendimento, evidenciando a importância do conheci-
mento do algoritmo de uma equipe multiprofissional prepa-
rada, capacitada e coesa, durante tal intercorrência, além de 
estimular o raciocínio clínico. Excelente!”
Jenniffer Barros 

“O BLS, o ECTE e o ACLS são exemplos de cursos que po-
dem ser transformadores na vida e na forma de trabalho 
das pessoas que se dispõe a salvar vidas!”
Talline Hang- Costa

 “Fiz o ACLS em 2009 e estou precisando de atualização. 
O curso foi um divisor de águas para mim. Senti-me apta 
e ágil para lidar com qualquer urgência clínica. Fundamen-
tal capacidade para um plantão.”
Alexandra Rezende   

“A simulação demonstra como o atendimen-
to em equipe sistematizado e organizado é 
fundamental para melhorar o prognóstico 
do paciente. Os participantes exerceram 
muito bem suas funções, o que mostra que 
o treinamento prévio é eficaz. Também con-
sidero muito relevante a discussão após o 
término da simulação, pois nesse momento 
os participantes têm a oportunidade de tirar 
dúvidas, além de avaliarem o seu desempe-
nho e de serem avaliados pelo grupo, o que 
contribui para a melhora da sua atuação em 
situações futuras. Tenho interesse em rea-
lizar o curso, pois julgo que as habilidades 
que ele desenvolve são essenciais para o 
exercício da minha profissão.”  
Sophia Cerceau Pinto Coelho

Destaques

Processo do morrer e da morte

MAIS INFORMAÇÕES AMIB

https://www.youtube.com/watch?v=absdzYEdjec
http://www.amib.org.br/detalhe/noticia/o-seu-voto-e-importante-participe/
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/simposios/i-simposio-somiti-de-atualizacao-do-acls:-diretrizes-aha-2015/1/186
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support-for-experienced-providers/4/24
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://www.somiti.org.br/cursos-para-residentes
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/foruns/vi-forum-de-defesa-profissional-da-somiti/2/185
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
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



