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OPORTUNIDADE!

Somiti oferece gratuitamente treinamento de
Ressuscitação Cardiopulmonar
Dia 6 de julho, na sede da AMMG, comunidade aprende a lidar com vítimas de parada cardíaca.
Medida pode triplicar a chance de sobrevida da vítima

2º Treinamento em massa do RCP, realizado em maio, na AMMG
A Somiti, Sociedade Mineira de Terapia Intensiva,
oferece a comunidade em geral, no dia 6 de julho, o 3º
Treinamento em Massa de Ressuscitação
Cardiopulmonar (RCP). Serão abertas seis turmas
com 50 alunos cada. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas pelo site: www.somiti.org.br.
O objetivo é ensinar os procedimentos de um
atendimento precoce e correto de vítimas de parada
cardíaca súbita. Mais de 80% das paradas cardíacas
súbitas acontecem fora do ambiente hospitalar e uma
porcentagem importante delas (quase 15%), ocorre
em vias públicas ou em áreas de grande concentração
de transeuntes. Destas vítimas, 92% não sobrevivem.
Para a gestora de qualidade da Somiti e
coordenadora dos cursos Basic Life Support (BLS) e
Advanced Cardiovascular Life Suport (ACLS) da AHA,
Maria Aparecida Braga, esses casos são assistidos
frequentemente por pessoas que não sabem o que
fazer frente a uma situação de emergência e são, na
maioria das vezes, leigas e de idades variadas. “Essa
estatística pode melhorar se o indivíduo que

testemunha uma situação de emergência tem a
simples habilidade de aplicar corretamente as
manobras de reanimação cardiopulmonar”, comenta a
especialista em terapia intensiva.

3º Treinamento em Massa de
Ressuscitação Cardiopulmonar
Data: 6 de julho,
segunda-feira.
Horário: 14 horas
Local: Associação
Médica de Minas
Gerais (AMMG).
Avenida João
Pinheiro, 161, Centro.
Belo Horizonte/MG.
Necessária inscrição prévia. Informações:
www.somiti.org.br

..................................................................

FISIOTERAPIA

Crefito, com apoio da Somiti, criará campanha de
valorização do fisioterapeuta
No dia 25 de junho, membros das Comissões
Regionais de Procedimentos e Honorários e de Saúde
Suplementar, do Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional da 4ª região (Crefito 4), se
reuniram para planejar ações conjuntas em prol da
fisioterapia e da terapia ocupacional. Os
fisioterapeutas Daniel Ribeiro e Thais Nascimento, do
Departamento de Fisioterapia da Somiti, também são
membros do Crefito 4 e participaram desse encontro.

nas principais necessidades profissionais atuais. “O
Departamento de Fisioterapia da Somiti apoia
intensivamente tais ações! Percebemos claramente
que esse é o caminho para o crescimento e
estabilização de nossa profissão”, disse.

Divulgação Crefito 4

Em pauta, a criação de uma campanha estadual de
valorização profissional, a elaboração de uma cartilha
para os profissionais empresários, o estudo de uma
ação estadual na saúde suplementar e a discussão
sobre home care e consulta hospitalar.
Para Thais Nascimento, Coordenadora do
Departamento de Fisioterapia da Somiti e da
Comissão de Procedimentos e Honorários do Crefito 4,
o encontro foi interessante, pois foram discutidas Ações conjuntas em prol da fisioterapia e terapia
ações diretas para a continuidade do trabalho, focado ocupacional foram discutidas no Crefito 4
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RESIDENTES

Curso Somiti para Residentes e Especializandos
Foto: Douglas Barbosa

O curso Somiti para Residentes e Especializandos
em Medicina Intensiva ocorre, gratuitamente, todas as
terças-feiras, na Associação Médica de Minas Gerais.
Na próxima semana, a palestra será sobre os acessos
vasculares (venosos e arteriais).
Público-alvo: médicos, enfermeiros,
especializandos.
Data: todas as terças-feiras (exceto feriados)
Horário: 18h30 às 19h30
Local: AMMG (Av. João Pinheiro, 161, centro BH)
Tema da aula de 4 de agosto (nas férias de
julho não haverá aula): Abordagem inicial ao
politraumatizado - ATLS
Inscreva-se!

Aula da última terça com o Dr. Antônio
Henrique Quintela, cirurgião vascular, que falou
sobre acessos vasculares
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RESULTADO DO CONGRESSO

Agradecimentos do Departamento de Psicologia

Participantes da Sala de Psicologia no Congresso Mineiro de Medicina Intensiva
Devido ao sucesso da Sala de Psicologia no
XIV Congresso Mineiro de Medicina Intensiva,
realizado em maio, em Belo Horizonte, o
Departamento da Somiti agradece a todos os
envolvidos.
Caros colegas,
A palavra que melhor expressa esse momento é
gratidão. Foram meses organizando e planejando
nosso Congresso para fosse um espaço de saber,
reciprocidade e empatia, relacionando a Psicologia e
a multidisciplinaridade em cuidados intensivos e
urgência/emergência.
Agradecemos a todos, sem exceção, que colaboraram para o sucesso da sala da Psicologia
Intensivista do XIV Congresso Mineiro de Medicina
Intensiva. Ao apoio interino do Conselho Regional de
Psicologia, da diretoria da Somiti e da Ética Eventos,
concretizando nossos projetos em realidade. Aos
palestrantes, de perto e de longe, psicólogos e os
profissionais das diversas áreas da saúde, que

prepararam com carinho e riqueza científica suas
falas, assim como, relataram suas experiências de
forma brilhante.
Também aos participantes que permaneceram
atentos e contribuíram com suas questões, elogios e
opiniões (cada formulário preenchido foi lido e
considerado), que nos ajudará com certeza a melhorar os próximos encontros e as cincos áreas propostas e estudadas.
Diante disso, estamos elaborando uma agenda
para o segundo semestre de 2015, visando aprimorar
o conhecimento e a qualidade de nossos atendimentos, seja nos cuidados intensivos na clínica psicológica, na humanização e segurança dos pacientes, na
gestão e ensino, cuidados paliativos e na atuação na
urgência e catástrofes. Fiquem atentos ao site
www.somiti.org.br.
Obrigada e abraços.
Departamento de Psicologia
(gestão 2014-2015)
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EVENTOS

II Simpósio Mineiro de Cuidado Paliativo
A Sociedade de Tanatologia e Cuidado Paliativo
de Minas Gerais (Sotamig) realizará, entre os dias 17
a 19 de setembro, na sede da AMMG, em Belo
Horizonte, o II Simpósio Mineiro de Cuidado Paliativo.
Inscrições e programação completa no site
www.simposiosotamig.com.br
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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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