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Fórum será na próxima terça-feira

Residentes participam de reflexão

Departamento de Fisioterapia prestigia acadêmicos

Praça JK recebe ‘RCP com as Mãos’

A American Heart Association (AHA) divulgou, dia 15 de outubro, as 
novas diretrizes 2015 para os cursos ACLS – Advanced Cardiac Life 
Support e BLS – Suporte Básico de Vida. 

Segundo a gestora de qualidade e coordenadora dos cursos da Ame-
rican Heart Association para a Sociedade Mineira de Terapia Inten-
siva (Somiti), Maria Aparecida Braga, esta publicação resume os 
principais pontos de discussão e alterações nas Diretrizes de 2010, 
determinadas pelo International Liaison Committee on Ressuscita-
tion (ILCOR) e publicadas em dois periódicos de grande impacto: Cir-
culation 2015;132:S2-S39 e Resuscitation 95 (2015 e1-e31). 

Braga lembra de que, no dia quatro de dezembro, a comunidade de 
intensivistas mineiros terá a oportunidade de discutir todas as altera-
ções propostas durante o I Simpósio Somiti de atualização do ACLS, 
quando contaremos com a presença do professor Sérgio Timerman. 

A coordenadora do programa BLS da AHA junto à Somiti, Érika Azevedo 
Máximo, explica que as diretrizes da AHA para Reanimação Cardiopul-
monar (RCP) de 2015 trouxeram algumas mudanças que se referem ao 
Suporte Básico de Vida. “Entretanto as alterações foram mais contex-
tuais e conceituais do que práticas. Elas incluem o desmembramento 
da cadeia de sobrevivência em duas, dão ênfase na implantação efetiva 
dos ‘Programas de Acesso Público à Desfibrilação’ e limites superiores 
para a profundidade das compressões torácicas, dentre outras mudan-
ças que serão discutidas na Somiti, no Simpósio, dia quatro próximo.” 
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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

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

Denise Ferreira

Arquivo Somiti

Douglas Barbosa

Dia 27 de outubro, a Sociedade Mineira de Terapia In-
tensiva (Somiti) promove na sede da Associação Médica 
de Minas Gerais (AMMG), das 18h às 22h, o VI Fórum de 
Defesa Profissional da Somiti. 

A presidente da Somiti, Fátima Lúcia Guedes Silva, des-
taca a reunião entre os médicos intensivistas, às 18h, 
para definição de ações para a valorização do intensivis-
ta e da especialidade. 

As 19h30 tem início o Fórum, cujo tema central para dis-
cussão é: “Conflito de interesses e entidades de classe: 
os limites de atuação de nossos representantes”. Segun-
do Braga, os objetivos são resgatar as responsabilidades 
de associados e representantes para com as entidades e 
rever os limites de atuação. Representantes de todas as 
instituições convidadas já confirmaram presença. 

Quer ganhar uma vaga no curso ACLS - Belo Horizonte?
Então acesse e participe da promoção que irá sortear 
uma vaga gratuita para o curso ACLS - Belo Horizonte.

Aguardamos sua participação!

A especialista em Psicologia Clínica e Hospitalar, mem-
bro do departamento de Psicologia da Sociedade Minei-
ra de Terapia Intensiva (Somiti), Andréa Silveira, minis-
trou a aula ‘Morte Encefálica: uma reflexão para além 
dos critérios médicos’, dia 13 de outubro.  O conteúdo 
integrou a programação do ‘Curso para Residentes e Es-
pecializandos em Terapia Intensiva’.

De acordo com Silveira, foram debatidas as necessá-
rias mudanças paradigmáticas presentes no processo 
de transposição do conceito de morte cardíaca, para o 
de morte encefálica, examinando suas repercussões no 
processo de doação de órgãos.

Os participantes também discutiram sobre a ocorrência 
de dificuldades técnicas na condução de casos desta 
natureza, expressas em falhas de comunicação ou co-
nhecimento sobre protocolos. “Questionamos ainda o 
papel das campanhas educativas e sua eficiência, o lu-
gar da autonomia em diferentes culturas, as dificulda-
des na abordagem de familiares, dentre outros vértices 
da questão”.

A aula do dia 20 trouxe a psicóloga Michele Del Caro, 
com o assunto ‘Humanização para os residentes’. Dia 27 
de outubro, o encontro será substituído pelo VI Fórum 
de Defesa Profissional.

Nos dias 14, 15 e 16 de outubro, em comemoração ao 
‘Dia do Fisioterapeuta’, alunos do curso de Fisioterapia 
da Faculdade Pitágoras receberam a coordenadora do 
departamento de Fisioterapia da Sociedade Mineira de 
Terapia Intensiva (Somiti), Thaís Falcão.

Foram realizadas palestras sobre diferentes abordagens 
fisioterápicas, com a intenção de trazer e demonstrar ao 
aluno um pouco da vivência de cada área afim. Os alunos 
tiveram a oportunidade de apresentar trabalhos científicos 
na qualidade pôster, com banca avaliadora de professores.

Para Falcão, eventos como este tem uma importância 
característica, porque auxilia o aluno a se descobrir na 
profissão, bem como o incentiva ao trabalho baseado 
em evidências. “Neste evento, a Somiti teve a oportu-
nidade de apresentar a proposta educativa, que temos 
através dos cursos oferecidos. Para esta turma, princi-
palmente: BLS – Suporte Básico de Vida, CITI - Curso 
Interdisciplinar em Terapia Intensiva e PVMA -  Princí-
pios de Ventilação Mecânica no Adulto.”

Neste domingo, 25 de outubro, de 8h às 12h, a Praça JK, 
em Belo Horizonte, será palco do ‘Treinamento em Mas-
sa de Ressuscitação Cardiopulmonar´.  

O objetivo da iniciativa, que chega à sua sexta edição, 
é capacitar a população para agir de forma adequada 
diante de uma situação de emergência. “Mais de 80% 
das paradas cardíacas súbitas acontecem fora do am-
biente hospitalar e uma porcentagem importante delas 
ocorre em vias públicas ou em áreas de grande con-
centração de transeuntes. Destas vítimas, 92% não so-
brevivem”, afirma o enfermeiro Vitório Guedes Gomes, 
coordenador de treinamento da Sociedade Mineira de 
Terapia Intensiva (Somiti). Segundo ele, a simples habili-
dade de aplicar corretamente as manobras de reanima-
ção cardiopulmonar pode salvar muitas vidas.

Publicadas as novas diretrizes AHA

Alunos participaram ativamente, compartilhando 

experiências significativas sobre o tema e suas reflexões.

Os professores Taís Marra, Thaís Falcão, Eduardo Brandão e 

Márcio Brandão trouxeram aos alunos diferentes abordagens 

fisioterápicas

 LEIA A PUBLICAÇÃO 
GRATUITAMENTE

 CONFIRA A PROGRAMAÇÃO E INSCREVA-SE 

Novidade 
Promoção ACLS

Anote na agenda
Mavit Montes Claros – Manejo de Vias Aéreas e Intubação Traqueal (Mavit)    dias 27, 28 e 29 de novembro

USPI - Ultrassom Para Intensivistas - Winfocus                                                       21 a 22 de novembro 

ECTE - Emergências Clínicas e Traumáticas para Enfermeiros                              14 a 15 de novembro 

I Simpósio Somiti de 
atualização do ACLS - 
Diretrizes AHA 2015

Convidado Especial: 
Prof. Dr. Sérgio Timerman

Inscreva-se!

1º Congresso 
Norte Mineiro 
de Medicina de 
Emergência da 
Abramede MG

Dias 30 e 31 de outubro, em Montes Claros

Tema central: ‘Linha de cuidado do paciente 
crítico da urgência/emergência até a UTI’.

ACLS como pós-congresso dias 31/10 e 01/11

Regional Montes Claros

MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Norte Mineiro 
1º Congresso 
Norte Mineiro 
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