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‘Abordagem ao politraumatizado’ abre curso em agosto

Somiti ensina a salvar vidas

Integração nas redes sociais

Educação continuada

ATLS terá novas turmas

A Somiti retoma, no dia quatro de agosto, o calendário 
do ‘Curso Somiti para Residentes e Especializandos em 
Terapia Intensiva’. As aulas acontecem, às terças-feiras, 
na sede da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), 
às 18h30. O tema da aula ministrada pelo especialista 
Luiz Guilherme Pimenta Carvalho será ‘Abordagem ini-
cial ao politraumatizado (ATLS)’. 

Estudos mostram que o trauma é a terceira causa de 
morte na população e a primeira na faixa etária próxi-
ma aos 40 anos. Lesões fatais, com morte imediata no 
local, correspondem a 50% dos casos. Óbitos precoces 
ocasionados por choque são 30%, já nas primeiras ho-
ras, nos serviços de emergência. Mortes tardias são de-
correntes de traumatismo cranioencefálico, insuficiên-
cia de múltiplos órgãos e sepse, sendo 20% durante as 
semanas seguintes nas Unidades de Terapia Intensiva. 

O objetivo da Somiti, em trazer a ‘Abordagem inicial ao po-
litraumatizado (ATLS)’ para o curso, é introduzir o assun-
to do ponto de vista teórico e estimular os interessados 
para a capacitação específica, indispensável para aqueles 
que atuarão na área de urgência e emergência. De acordo 
com especialistas, a falta de um diagnóstico definitivo e de 
uma história detalhada não deve tornar mais lenta a apli-
cação do tratamento indicado para a lesão que traz risco 
à vitima, com as intervenções mais críticas em relação ao 
tempo sendo realizadas mais precocemente. 

O curso tem duração de dois anos e já está em sua 
quinta edição. No dia 11 de agosto, o tema da aula será 
‘Atendimento pré-hospitalar’, com Fábio Kimura. Inscri-
ções gratuitas somiti@somiti.org.br, para mais informa-
ções 31 3222-3172 e o calendário completo do curso: so-
miti@somiti.org.br.

Dia seis de agosto, a Sociedade Mineira de Terapia Inten-
siva (Somiti) promove o segundo encontro aberto à po-
pulação com o Treinamento em Massa de Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP com as Mãos), a partir das 14 horas, 
na sede do Conselho Regional de Medicina de Minas Ge-
rais (CRM MG) – Rua Timbiras, 1200 Funcionários/BH.  

O objetivo, segundo a gestora de qualidade da Somiti e 
coordenadora dos cursos da parceria Somiti-American 
Heart Association, Maria Aparecida Braga,  é reduzir o 
número de mortes decorrentes de paradas cardíacas 
súbitas, 92% dos casos, que atingem pessoas ativas e 
cada vez mais jovens. “Os segundos fazem a diferença. 
Para cada minuto de atraso reduz-se a chance de so-
brevivência da vítima em 10%. Quando alguém, mesmo 
que não seja profissional de saúde, sabe como e inicia 
imediatamente a execução da ressuscitação cardiopul-
monar (RCP), a chance de sobrevivência da vítima pode 
duplicar, ou até triplicar”, explica.

De acordo com a enfermeira intensivista e coordenadora 
do curso, Érika de Azevedo Mássimo, o conteúdo minis-
trado, em 30 minutos, permite identificação das necessi-
dades da vítima e técnicas de ressuscitação para bebês, 
crianças e adultos, além do uso correto do desfibrilador 
externo automático (DEA). “No primeiro encontro par-

ticiparam 100 inscritos de faixa etária variada e dife-
rentes profissões. Estamos engajados neste movimento 
de capacitação da comunidade e solicitamos a todos os 
parceiros da Somiti que divulguem esta iniciativa”, com-
plementa Mássimo. As inscrições podem ser feitas pelo 
site: www.somiti.org.br

É praticamente impossível não acompanhar as informações 
e não acessar Facebook, Twitter e Linkedin, dentre outros 
meios de comunicação. Eles  permitem uma nova maneira de 
contato entre as pessoas, mais rápido, interativo e com inten-
sa e diversificada participação, tudo muito dinâmico e em um 
clique apenas.

A Somiti quer que você faça parte da sua rede, acompanhan-
do cursos, eventos, oportunidades e notícias sobre o setor de 
saúde.  Mais do que informar, a proposta é integrar. Acompa-
nhe e envie sugestões e comentários. 

https://www.facebook.com/SomitiTerapiaIntensiva

https://twitter.com/Somiti1

A cardiologista Amanda Santos 
Pereira ministra, aos residentes, 
aula sobre síndromes hipertensivas 

A campanha teve início em julho com presença 
marcante da população

No site da entidade www.somiti.org.br está disponível o vídeo ‘Dois passos para salvar uma vida’, com 
orientações da American Heart Association. Assista: http://www.international.heart.org/pt/resources.

Para atender empresas sob demanda, a Somiti desenvolveu o Somiti in company, com programação e 
valores diferenciados para grupos fechados. Informações: (31) 3222-3172. 

Confira a programação da 5ª Jornada de 
Integração Somiti e 1º Congresso 

da Abramede Minas

Já está disponível a programação da 5ª Jornada de Integração Somiti, que 
acontece dias 30 e 31 de outubro, em Montes Claros (MG). O evento acon-
tece juntamente com o 1º Congresso Norte Mineiro de Medicina de Emer-
gência da Abramede MG – Regional Montes Claros e é resultado de uma 
parceria da Somiti com a Associação Brasileira de Medicina de Emergência 
– Regional Minas Gerais.  O tema central é a ‘Linha de cuidado do paciente 
crítico: da urgência/emergência até a UTI’. 

Programação
http://www.somiti.org.br/pg/noticia/?noticia_id=674

Mensalmente a Somiti realiza o curso ATLS – Advanced 
Trauma Life Support. Resultado de uma parceria com a 
Associação Mineira de Ensino e Prevenção do Trauma 
(Ament), referência no estado e acreditado pelo Ameri-
can College of Surgeons, o curso tem grande relevância 
para a classe médica e ampla procura.

Já não há vagas para agosto e as inscrições para setem-
bro a dezembro foram iniciadas. Segundo a gestora de 
qualidade da Somiti, Maria Aparecida Braga, a proposta 
é ampliar o número de turmas para o curso de imersão. 
“O programa iminentemente prático, com abordagem da 
sequência de atendimento do trauma em diferentes cená-

rios e ênfase no cuidado sistematizado, permite aos pro-
fissionais uma aplicação imediata do aprendizado, com 
ganhos significativos na qualidade do seu dia a dia e no 
resultado da assistência prestada ao paciente”, afirma. 
Braga explica que o calendário com as novas turmas se-
rá ampliado conforme demanda, com a possibilidade de 
turmas semanais. 

Mais informações: 
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=30

Agenda de cursos Somiti, faça sua inscrição:
ACLS: http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=2
BLS: http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=1
CITIN: http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=3
FCCS: http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=9
PVMA: http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=12
USPI: http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=14
ECTE: http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=23
TINP: http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=17

Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Todos os direitos reservados.
Av. João Pinheira, 161, /T05 – Centro – CEP 30130-180 – Belo Horizonte/MG

Telefones: 31 3222-3172 / 3247-1645 / 9202-0432 – somiti@somiti.org.br

https://www.linkedin.com/profile/view?id=434355013&trk=nav_responsive_tab_profile

mailto:somiti@somiti.org.br
mailto:somiti@somiti.org.br
mailto:somiti@somiti.org.br
http://somiti.org.br
https://www.facebook.com/SomitiTerapiaIntensiva
https://twitter.com/Somiti1
http://www.somiti.org.br
http://www.international.heart.org/pt/resources
http://www.somiti.org.br/pg/noticia/?noticia_id=674
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=30
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=2
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=1
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=9
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=14
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=23
https://www.linkedin.com/profile/view?id=434355013&trk=nav_responsive_tab_profile



