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Especialista fala sobre ‘Traumatismo 
ortopédico e cirurgia ortopédica’

Parceria leva RCP à população

A equipe de treinamento da Sociedade Mineira de Tera-
pia Intensiva (Somiti) tem percorrido Minas Gerais para 
levar o ACLS - Advanced Cardiac Life Support aos pro-
fissionais de saúde em todo o estado. 

Os últimos encontros aconteceram em Lavras e Montes 
Claros. Já estão programadas viagens para Alfenas (1 e 
2 de outubro e 3 e 4 de outubro), Juiz de Fora (3 e 4 de 
outubro), Paracatu (24 e 25 de outubro), Montes Claros 
(31 de outubro e 1 de novembro), Ipatinga (21 e 22 de no-
vembro) e Vitória, ES, (28 e 29 de novembro). 

Segundo a doutora em enfermagem, professora da PUC 
Minas e coordenadora do programa de Basic Life Su-
pport (BLS) da American Heart Association (AHA) jun-
to à Somiti, Érika Azevedo Mássimo, a realização dos 

cursos nas cidades mineiras é um avanço para a capa-
citação de um número maior de profissionais, além de 
permitir a troca de experiências e adequação do con-
teúdo conforme a realidade local. “Lavras é um pólo 
universitário importante da região e a realização do 
curso, que ocorreu na  Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), foi possível pela parceria da Somiti com a As-
sociação Médica de Lavras. Pretendemos estreitar ain-
da mais o relacionamento com entidades das áreas de 
saúde e ensino”, comenta. 

Em Belo Horizonte, a agenda do ACLS para 2015 pre-
vê atividades para até 20 de dezembro e as inscrições 
podem ser feitas no site. A Somiti também realiza trei-
namentos  in company, com valores diferenciados para 
grupos fechados. Informações: somiti@somiti.org.br. 

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 ECTE 

Veja as próximas datas do FCCS

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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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
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Faça aqui sua inscrição. Faça aqui sua inscrição.
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Luana Naiara da Silva

Amib Divulgação

O tema da próxima aula do ‘Curso para Residentes e Es-
pecializandos em Terapia Intensiva’ é ‘Traumatismo or-
topédico e cirurgia ortopédica’. O conteúdo será apre-
sentado pelo especialista Egídio Santana, às 18h30, na 
sede da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG). 

Segundo a Revista Brasileira de Ortopedia, o trauma or-
topédico é uma das condições mais mórbidas existentes 
na sociedade contemporânea, comprometendo grave-
mente a função do indivíduo. De acordo com a publica-
ção, muitas patologias traumáticas complexas são condu-
zidas sob a perspectiva menos aprofundada do problema. 
A falta do conhecimento dos princípios básicos, que re-
gem a atenção ao trauma ortopédico, resulta na falta de 
padronização nas condutas médicas, um dos elementos 
a contribuir para um índice significativo de reoperações.

Na aula, Egídio Santana trará como destaque o con-
trole dos danos ortopédico no traumatismo. “Abor-
darei a fisiologia do trauma, a resposta inflamatória 
ao trauma e a ação do ortopedista nesses pacientes”, 
acrescenta. As inscrições para o cursos são gratuitas. 

Para certificação é necessário o cumprimento de 75% 
do programa, que pode ser concluído em dois anos. 
Alunos com 85% de participação têm direito a um 
curso de imersão gratuito, exceto ATLS.

A Sociedade Mineira  de Terapia Intensiva (Somiti) rea-
lizou o 5º Treinamento em Massa para a População – 
Campanha RCP com as Mãos, dia oito de setembro, em 
parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC).  

O curso foi realizado para o ‘Grupo de Idosos’ da insti-
tuição, na unidade Santa Quitéria, em Belo Horizonte. “A 
RCP rapidamente executada por alguém próximo à víti-
ma pode duplicar ou triplicar sua chance de sobrevivên-
cia. Os idosos puderam praticar e esclarecer dúvidas. Foi 
muito proveitoso. Agradeço a coordenadora Érika e sua 
equipe pela iniciativa”, disse a analista de projetos do 
Sesc, Luana Naiara da Silva. 

A doutora em enfermagem, Érika Azevedo Mássimo, res-
saltou que a parada cardíaca súbita acontece, na maio-
ria das vezes, fora do ambiente hospitalar. “Grande par-

te em vias públicas ou em áreas de grande concentração 
de pessoas. Destas vítimas, 92% não sobrevivem. A So-
miti quer orientar a população para reverter este índice, 
salvando vidas”, concluiu. 

Próxima terça

Fonoaudiólogos estão convidados a participar, na próxi-
ma terça-feira, 14 de setembro, das 18h às 20h, do trei-
namento de aplicação do ‘Protocolo de encaminhamen-
to ao serviço de fonoaudiologia no CTI’. A iniciativa é do 
Departamento de Fonoaudiologia da Somiti e acontece, 
gratuitamente, no Centro de Treinamento da entidade 
(Rua do Ouro, 136, 7º andar, Serra - BH). O objetivo é 
capacitar os fonoaudiólogos para que possam aplicar 
conduta e abordagem corretas, sensibilizando os de-
mais profissionais para a importância da intervenção na 
melhora dos pacientes. 

Curso em destaque

A Somiti desenvolveu o curso de imersão PVMA - Princí-
pios de Ventilação Mecânica no Adulto para médicos, en-
fermeiros e fisioterapeutas. A próxima turma será em Belo 
Horizonte, dias  26 e 27 de setembro, de 7h30 às 18h30. 

O conteúdo aborda: Sedação e analgesia; Manejo de vias 
aéreas - história VM; Insuficiência respiratória aguda - 
ventilação não invasiva; Monitorização - SpO2 - ETCO2 
- PAM - PNI – glicemia; Distúrbios ácidos-básicos; Moni-
torização ventilação mecânica e em situações especiais - 
asma - DBPOC - TGI - gestante - SARA - paciente neuroló-
gico; Recrutamento alveolar - sistema fechado aspiração; 
Desmame ventilação mecânica - modos VM- IO - Tobin 
- Pimax – TT, Treinamento muscular respiratório no des-
mame difícil e fisioterapia no paciente sob ventilação me-
cânica. Coordenação: Hugo Corrêa de Andrade Urbano.

Somiti na estrada

INFORMAÇÕES

‘Traumatismo Torácico’ foi apresentado pelo 
coordenador de Cirurgia Torácica do Hospital Felício 
Rocho, Frederico Lins e Silva 

Equipe leva ACLS ao Sul de Minas

Para concorrer a uma vaga gratuita do curso ACLS assista ao vídeo e envie e-mail com seu comentário 
para somiti@somiti.org.br. O sorteio será no dia 30 de setembro. Os alunos inscritos no ACLS também con-
correm a 50% de bolsa para o curso PVMA – Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto ou FCCS - Fun-
damental Critical Care Support (FCCS), sorteada no dia da aula.
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