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PROGRAME-SE!

Vem aí a 5ª Jornada de Integração Somiti
Nos dias 30 e 31 de outubro, será realizado na cidade de Montes
Claros (MG) a 5ª Jornada de Integração Somiti e 1º Congresso Norte
Mineiro de Medicina de Emergência da Abramede MG – Regional
Montes Claros.
O evento é resultado de uma parceria da Sociedade e da Associação
Brasileira de Medicina de Emergência – regional Minas Gerais e terá
como tema central a ‘Linha de cuidado do paciente crítico da
urgência/emergência até a UTI’.
Pós Congresso
Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro a Somiti realizará na cidade
o curso ACLS – Advanced Cardiac Life Support.
Em breve, mas informações e programação completa.
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DESTAQUE

Somiti ensina à população procedimentos
de primeiros socorros em casos de parada cardíaca
Fotos: Clóvis Campos

Participantes e instrutores do Family & Friends RCP
Na tarde da última segunda-feira, 6 de julho, a
Somiti realizou o curso Family & Friends RCP Ressuscitação Cardiopulmonar para familiares e
amigos, onde instrutores do curso Basic Life Support
(BLS) da parceria entre Somiti e American Heart
Association (AHA) ensinaram aos participantes os
procedimentos iniciais de uma Ressuscitação
Cardiopulmonar (RCP), que devem ser realizados
antes da chegada do SAMU – Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência - ou de outro serviço móvel de
urgência e emergência.

(DEA). De acordo com a enfermeira intensivista,
coordenadora do curso BLS da Somiti, Érika de
Azevedo Mássimo, as pessoas não sabem quando
poderão ser vítimas de uma parada cardíaca e,
infelizmente, as pessoas tem enraizada a ideia de que
não se pode tocar no indivíduo, o que só procede em
casos de acidentes. “Em situações de parada cardíaca
súbita, se alguém próximo imediatamente começa a
ressuscitação, a pessoa terá de duas a três vezes mais
chances de sobreviver”, esclarece.

Dados mostram que mais de 80% das paradas
cardíacas súbitas acontecem em casa, fora do
ambiente hospitalar e esses casos são assistidos,
frequentemente, por pessoas que não sabem o que
fazer frente a uma situação de emergência. O número
de óbito nesses casos chega a 92% e essa estatística
pode melhorar se a pessoa que testemunha uma
situação de emergência tem a simples habilidade de
aplicar corretamente uma RCP.

Para a jornalista, Nétali Leite, de 39 anos, qualquer
pessoa está sujeita a presenciar uma parada cardíaca.
“Vemos a mídia divulgar notícias de pessoas jovens
que sofreram uma parada cardíaca na academia,
depois de um treino intenso, ou, até mesmo, em
boates, por ingerirem alguma substancia ou pelo
excesso de bebida. Daí a importância desse
treinamento, nos ensinando não só as técnicas de
ressuscitação cardiopulmonar, mas também o uso de
desfibrilador”.

Os participantes aprenderam como avaliar se uma
vítima necessita ou não de um procedimento de RCP;
técnicas de ressuscitação para bebês, crianças e
adultos, com aulas práticas realizadas em manequins
apropriados; além das instruções sobre como usar
corretamente um desfibrilador externo automático

Para a estudante do último período de enfermagem
Jéssica Tâmara Coelho, de 24 anos, a RCP pode ser
feita não apenas pelos profissionais de saúde, mas por
toda a população. “Todos nós podemos auxiliar a
salvar uma vida. Parabenizo a Somiti por essa
iniciativa incrível”, destaca.

Técnicas de ressuscitação, com o auxílio de
manequins, foram repassadas aos participantes

Os alunos ouvem atentos às orientações dos
instrutores da Somiti
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COMUNICADO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA

AMB consegue na justiça nulidade dos diplomas da Sobrati
Sociedade terá de cancelar concursos e não
poderá emitir certificados de especialidade. Em caso
de descumprimento, a Sobrati pagará multa de R$ 100
mil para cada descumprimento da decisão.
A Associação Médica Brasileira (AMB) obteve, no
início do mês de julho, uma segunda importante vitória
judicial contra prática ilegal e indevida da Sociedade
Brasileira de Terapia Intensiva (Sobrati), que concedia
sem autorização ou respaldo legal títulos de
especialistas em medicina intensiva.
Acesse aqui para continuar lendo
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LANÇAMENTO

Lançado o livro 'Medicamentos em Terapia Intensiva'
Acaba de ser lançada a 5ª edição do livro
'Medicamentos em Terapia Intensiva: um guia de A a
Z', que trata da prescrição de medicamentos e
cuidados em terapia intensiva. A obra, dos
organizadores Henry Paw e Rob Shulman, é
organizada em duas partes – um guia de A a Z dos
medicamentos disponíveis e observações concisas
com os pontos-chave e as situações encaradas no dia
a dia.
Esta edição revisada e atualizada inclui também
novos fármacos e abrange outros tópicos, como
sepse e manejo medicamentoso em potenciais
doadores de órgãos. Ao final do livro, há um gráfico
mostrando a compatibilidade dos fármacos para
administração intravenosa.
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Veja as próximas datas do ACLS

Veja as próximas datas do CITIN

Veja as próximas datas do BLS

Veja as próximas datas do USPI

Veja as próximas datas do PVMA

Veja as próximas datas do ECTE

Veja as próximas datas do FCCS

Veja as próximas datas do TINP
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