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Campanha vai até 30 
de setembro

Próxima aula aborda ‘Traumatismo Torácico’

O 5º Treinamento em Massa para a População – Cam-
panha RCP com as Mãos será realizado pela Sociedade 
Mineira de Terapia Intensiva (Somiti), em parceria com 
o Serviço Social do Comércio (SESC), dia oito de setem-
bro, às 9 horas, no Salão Social do SESC  Santa Quitéria, 
em Belo Horizonte. A iniciativa é direcionada aos idosos 
cadastrados nas unidades do SESC, para ensinar os pro-
cedimentos de um atendimento precoce e correto de ví-
timas de parada cardíaca súbita.

Segundo a doutora em enfermagem, que também é pro-
fessora da PUC Minas e coordenadora do programa de 
Basic Life Support (BLS) da American Heart Association 
(AHA) junto à Somiti, Érika Azevedo Mássimo, as pes-
soas estão vivendo mais, bastante ativas e sujeitas às 
condições de urgência. No caso de uma parada cardíaca 
súbita, de acordo com a especialista, mais de 80% acon-
tecem fora do ambiente hospitalar, grande parte em vias 
públicas ou em áreas de grande concentração de pes-
soas. Destas vítimas, 92% não sobrevivem.

Mássimo explica que este quadro pode melhorar se o in-
divíduo que testemunha esta situação tem a simples ha-
bilidade de aplicar corretamente as manobras de rea-
nimação cardiopulmonar. “O fato de haver próximo à 
vítima pessoas que saibam prestar o primeiro atendi-

mento de forma rápida, pode significar a diferença en-
tre a vida e a morte”, reforça. 

Empresas interessadas em contratar a Somiti para a 
realização de cursos in company podem entrar em con-
tato pelo e-mail 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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Programação completa

Educação continuada

Treinamento é ministrado com frequência para a 
população leiga. Objetivo é salvar vidas

Douglas Barbosa

Denise Ferreira

A ‘Campanha ACLS Somiti’ teve início dia primeiro de 
setembro e vai até o dia 30. Durante todo o período, 
os interessados pelo treinamento ACLS – Advanced 
Cardiac Life Support deverão assistir ao vídeo e en-
viar um e-mail, sobre o que achou do conteúdo apre-
sentado, para concorrer a uma vaga gratuita. 

O vencedor do sorteio será conhecido dia 30 de se-
tembro. Já os demais alunos do ACLS concorrerão a 
50% de bolsa para o curso PVMA – Princípios de Ven-
tilação Mecânica no Adulto ou FCCS –  Fundamental 
Critical Care Support (FCCS), sorteada no dia da aula.

O ‘Curso para Residentes e Especializandos em Terapia 
Intensiva’ conta, na próxima semana, oito de setembro, 
com a presença do coordenador de Cirurgia Torácica 
do Hospital Felício Rocho, Frederico Lins e Silva. A aula 
‘Traumatismo Torácico’, tem início às 18h30, na sede da 
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG). 

Estudos demonstram que o traumatismo torácico, além 
de ser muito frequente, é na maioria das vezes de fácil 
resolução. No entanto, podem ocorrer lesões torácicas 
graves, envolvendo órgãos vitais e merecendo uma in-
tervenção mais agressiva e perícia técnica, com suporte 
hospitalar de alto nível. O conteúdo da aula visa elucidar 
questões sobre essa assistência e a conduta adequada 
dos profissionais.

Na última terça-feira, 1º de setembro, o coordenador da 
neurocirurgia do hospital Mater Dei e professor assistente 
de neurocirurgia da Universidade de Washington (EUA), 
Marcelo Vilela, falou sobre Trauma Raquimedular (TRM). 
A aluna, residente de cardiologia, Milene Souza Castro, 
conta que iniciou o curso este ano e que está satisfeita 
com as propostas apresentadas. “As aulas são esclarece-
doras e permitem aplicação do aprendizado no dia a dia. 
Alguns professores são mais teóricos, outros comparti-
lham mais suas vivências. Vale a pena acompanhar”.  

 As inscrições são gratuitas. Para certificação é neces-
sário o cumprimento de 75% do programa, que pode 
ser concluído em dois anos. Alunos com 85% de par-
ticipação têm direito a um curso de imersão gratuito, 
exceto ATLS. 

Inscrições até sexta têm desconto

Faça sua inscrição para 5ª Jornada de Integração So-
miti e  1º Congresso Norte Mineiro de Medicina de Emer-
gência da Abramede MG – Regional Montes Claros até 
esta sexta-feira, quatro de setembro, e garanta os valo-
res diferenciados do primeiro grupo de inscritos. O even-
to acontece dias 30 e 31 de outubro, em Montes Claros 
e o tema central é ‘Linha de cuidado do paciente crítico 
da urgência/emergência até a UTI’. O evento inclui curso 
ACLS como pós-congresso dias 31/10 e 01/11.

Protocolo de encaminhamento ao 
serviço de fonoaudiologia no CTI

O Departamento de Fonoaudiologia da Somiti promove 
treinamento de aplicação do ‘Protocolo de encaminha-
mento ao serviço de fonoaudiologia no CTI’, dia 14 de se-
tembro, 18h às 20h, no Centro de Treinamento da Somiti, 
em Belo Horizonte (Rua do Ouro, 136, 7º andar, Serra). O 
objetivo é capacitar os fonoaudiólogos para que possam 
aplicar conduta e abordagem corretas, sensibilizando os 
demais profissionais para a importância da intervenção 
na melhora dos pacientes. Participe e fortaleça a Fonoau-
diologia junto à Terapia Intensiva!

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.

INSCREVER NO ACLS

Somiti orienta população

INFORMAÇÕES

Marcelo Vilela trouxe experiências e conhecimento 
sobre Trauma Raquimedular para os residentes
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