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Iniciativa propicia vivência em CTI

Curso aborda ‘Trauma Crânio Encefálico’

Curso ACLS é sucesso em Ubá 

A Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti), por 
meio da Liga Acadêmica de Medicina Intensiva de Minas 
Gerais (Ligami-MG), mantém parceria com hospitais, per-
mitindo que os estudantes, a partir do quinto período ou 
terceiro ano, tenham contato com os pacientes na UTI e 
conheçam a estrutura e o funcionamento destas unidades. 

Roberta Abramo, coordenadora da Ligami, conta que o 
projeto no Hospital Vila da Serra teve início em junho 
deste ano. “No CTI ou na UCO acompanhamos os plan-
tonistas e os residentes nas corridas de leito, discutimos 
os casos, examinamos e evoluímos os pacientes. A expe-
riência tem sido muito interessante, permitindo obser-
var na prática o conteúdo ministrado durante as aulas 
semanais oferecidas pela Somiti”. Para Abramo, apren-
der a monitorar e manejar os pacientes em cuidados in-
tensivos e entender as principais patologias que deman-
dam tais cuidados é bastante enriquecedor. 

A estudante Graziela Couto de Carvalho, que está no no-
no período da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais e participa da atividade, diz que 
a experiência tem contribuído muito para sua formação.  
O acadêmico Luiz Henrique da Silva Castro acrescenta 
que o estágio tem sido de grande auxílio para a prática 
clínica. “As situações que envolvem um CTI nem sempre 
podem ser ministradas em sala de aula, e mesmo que 
possível, o aprendizado na prática sempre acrescenta e 
é mais estimulante”. 

A aluna do décimo período da Faculdade de Ciências 
Médicas de Minas Gerais, Mariane Brant Alves Rêgo, 
comenta que sua participação tem proporcionado um 
grande aprendizado. “No estágio acompanhamos a pas-
sagem de plantão, onde toda a equipe multiprofissional 
discute o quadro dos pacientes, os exames complemen-

tares realizados e as condutas a serem tomadas.” Se-
gundo Rêgo, outro fator preponderante é poder fazer 
anamnese, exame físico completo e inserção dos dados 
para a ficha clínica no computador. “Tudo sobre a su-
pervisão do médico plantonista ou residente que, antes 
que os dados sejam salvos no sistema, checa a nossa 
evolução. Além disso, acompanhamos todos os procedi-
mentos realizados, como punção de acesso venoso cen-
tral e traqueostomias, entre outros”. Quanto ao futuro, 
a acadêmica relata que concluirá a graduação no próxi-
mo ano e já optou pela residência de Clínica Médica. “Me 
sinto preparada para o mercado de trabalho, tanto pela 
formação que a faculdade me proporcionou, quanto pe-
lo aprendizado nos estágios extracurriculares”.

Para participar da Ligami informe-se pelo telefone: 
(31) 3222 3172

‘Trauma Crânio Encefálico (TCE) é tema da aula, do dia 
25 de agosto, do ‘Curso Somiti para Residentes e Espe-
cializandos em Medicina Intensiva’.  O encontro será mi-
nistrado pelo médico intensivista Luiz Guilherme Pimenta 
Carvalho, às 18h30, na sede da Associação Médica de Mi-
nas Gerais (AMMG).

O TCE é uma das principais causas de morte e incapaci-
dade em adultos jovens e o dano neurológico não ocorre 
apenas no momento do impacto, podendo progredir ao 
longo de dias e horas (lesão secundária). Para os espe-
cialistas, é necessária a aplicação de protocolos sistema-
tizados de atendimento, assim como o atendimento pré
-hospitalar deve obedecer a uma normatização padrão, 
garantindo suporte inicial e transporte imediato à vítima.

Dia 18 de agosto, o secretário geral da Associação de Me-
dicina Intensiva Brasileira (AMIB) e gerente médico do CTI 
do Complexo Hospitalar de Niterói, Moyzes Damasceno, 
falou sobre a ‘Sepse 6h: o que precisamos fazer’. Durante 
a aula, ele abordou as medidas fundamentais para me-
lhorar a sobrevida dos pacientes e os números acerca da 
epidemiologia da sepse. 

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

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 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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INSCREVA-SE

INSCREVA-SE

Educação 
continuada

Mais de 100 estudantes participaram do Simpósio 
Introdutório Somiti da Ligami

Arquivo AMU

Novas turmas para o mês de setem-
bro já estão com inscrições abertas. 
Confira agenda ao lado e participe. 
Alunos do ACLS da Somiti podem ser 
sorteados, no dia da aula, com 50% 
de bolsa para o PVMA e FCCS.

Lavras 29 e 30/ago/15

Belo Horizonte 31/08 a 03/09

Belo Horizonte 05 e 06/set 

Montes Claros 05 e 06/set 

Patrocínio 12 e 13/set 

Uberaba 19 e 20/set 

Belo Horizonte 19 e 20/set 

Paracatu 19 e 20/set  

Ipatinga 26 e 27/set 

Belo Horizonte 30/09 a 01/10

Inscrições

Arquivo Somiti

Alunos tiveram acesso a conteúdo e estrutura 
que garantiram simulações reais

A Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti), em 
parceria com a Associação Médica de Ubá (AMU), reali-
zou, dias 15 e 16 de agosto, o treinamento ACLS - Advan-
ced Cardiac Life Support. O encontro reuniu 21 profissio-
nais de saúde no Hospital Santa Isabel. 

O curso, que é iminentemente prático, permitiu aos parti-
cipantes acesso às simulações reais, capacitando-os para 
atender de forma sistemática as mais diversas arritmias car-
díacas, incluindo todos os ritmos de parada cardíaca, assim 
como a abordagem correta do paciente no pós-parada.

Para Damasceno, falar da sepse nas primeiras 
seis horas de abordagem é fundamental para 
melhorar a sobrevida dos pacientes

Assista ao vídeo aula do ACLS Somiti

Jornada

A Somiti apoia a X Jornada Internacional de Anes-
tesiologia da Rede Mater Dei e disponibiliza mane-
quim com simulador de ritmos para a realização 
de um cenário de simulação sobre hemorragia obs-
tétrica. O evento acontece dia 12 de setembro, no 
Centro de Convenções da Unidade Santo Agosti-
nho, de 8h30 às 11h. 

Simpósio e Congresso 

Dias 30 e 31 de outubro, acontecem a 5ª Jornada de 
Integração Somiti e o 1º Congresso Norte Mineiro de 
Medicina de Emergência da Abramede MG, em Mon-
tes Claros, sobre a ‘Linha de cuidado do paciente crí-
tico da urgência/emergência até a UTI’. O encontro 
também é uma oportunidade para a participação no 
curso ACLS, dias 30 de outubro e 1º de novembro.

Destaque

O PVMA - Princípios de Ventilação 
Mecânica no Adulto é um curso de 
imersão teórico-prático, com ênfase 
no diagnóstico da insuficiência res-
piratória, modos de ventilação me-
cânica, monitorização ventilatória e 
desmame. A próxima turma aconte-
ce dias 26 e 27 de setembro, em Belo 
Horizonte. 

www.somiti.org.br
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=2
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=2
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=12
http://www.somiti.org.br/pg/turma/?turma_id=627
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=2
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=24
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=1
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=23
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=9
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=12
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=28
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=17
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=14

