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 ‘RCP Somiti in Company’ garante 
capacitação nas empresas

Entidades debatem sobre ‘Cuidados Paliativos’

Trabalho sobre o psicólogo intensivista 
é apresentado no CRP MG

Evento terá impacto no meio acadêmico

ACLS é tema de 
pós-congresso 

Na semana em que se comemora o ‘Dia Nacional de Pre-
venção de Acidentes de Trabalho’ (27 de julho), a So-
ciedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti) divulga o 
‘RCP Somiti in Company’. A entidade alerta sobre o al-
to índice de mortes decorrentes de paradas cardíacas 
(97%), casos que ocorrem com frequência no local de 
trabalho, em casa e na rua, que poderiam ser evitados 
se as vítimas fossem assistidas por pessoas preparadas 
para atuar diante de uma situação de emergência. 

Segundo a gestora de qualidade da Somiti, Maria Apa-
recida Braga, a interrupção súbita das funções cardio-
pulmonares pode resultar em lesão cerebral irreversí-
vel e morte, caso as medidas para restabelecer o fluxo 
sanguíneo e a respiração não sejam realizadas adequa-
damente. “A Somiti quer levar para dentro das empre-
sas, independente do seu ramo de atuação, um curso 
prático, construído conforme a demanda e com condi-
ções especiais para grupos fechados. O treinamento no 
local de trabalho e o ensinamento deste público permi-
tirão salvar muitas vidas.” 

Braga acrescenta, que desde 2007, por meio do Decre-
to Nº 12.783, os estabelecimentos precisam manter em 
suas dependências, no mínimo, um aparelho Desfibri-
lador Externo Automático (DEA), para estabelecer um 
fluxo que permita sua disponibilidade às pessoas, sen-
do necessário ensiná-las a utilizá-lo. 

Dia 15 de agosto, a Sociedade Mineira de Terapia Intensi-
va (Somiti) participa da Reunião Multidisciplinar promo-
vida pela Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), 
8h30, em sua sede. O tema será ‘Cuidados Paliativos – 
Cuidando do final da vida’. 

O objetivo é ampliar a discussão sobre o assunto a partir 
da exposição das diversas especialidades. Serão abor-
dados, dentre outros aspectos: ‘Sexualidade e Cuidados 
Paliativos’, ‘A criança no contexto da doença’, ‘Doenças 
neurológicas crônicas: prognóstico e limitação do esfor-
ço’, ‘Bioética dos cuidados paliativos e espiritualidade 
no fim da vida’ e ‘Conspiração do silêncio, o paciente 
deve saber a sua doença?’.

Segundo a gestora de qualidade da Somiti e integrante 
da Comissão de Cuidados Paliativos da entidade, Maria 
Aparecida Braga, nos encontramos na transição de po-
sicionamento da equipe, onde a autonomia do paciente, 
qualidade e segurança do cuidado são os objetivos prin-
cipais. “Neste aspecto, a equipe envolvida e a comuni-
cação adequada permitirão a avaliação e o controle de 
sintomas como a dor, a dispneia, o delírio, a ansiedade, 
entre outros. Um novo olhar para o paciente e familiares 
permitirá respeitar seus valores e preferências, através 
do seu envolvimento na tomada de decisões.”

Para Braga, durante a reunião será possível reforçar que 
os cuidados paliativos devem permear todo e qualquer 
atendimento médico e não apenas os cuidados no final 
da vida. “Em algum momento poderemos não ter con-
dições de ministrar cuidados curativos, mas o paliativo, 
que visa o conforto e o respeito à autonomia do pacien-
te, este deve estar sempre presente”, avalia.

Na última edição do ‘Psicologia em Foco’ realizada, dia 22 de 
julho, pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais 
(CRP-MG), com o tema central ‘O Psicólogo Intensivista’, a 
psicóloga Denise Pimenta apresentou o trabalho do Depar-
tamento de Psicologia da Sociedade Mineira de Terapia In-
tensiva (Somiti), em prol da formação e de melhorias nas 
atribuições e práticas do psicólogo em cuidados intensivos. 

Segundo ela, a entidade está elaborando um projeto so-
bre a atualização das atribuições mínimas do trabalho do 
psicólogo em cuidados intensivos, dividido em cinco áreas: 
◗  Gestão, qualidade e tecnologias educacionais para as 

equipes de saúde em cuidados intensivos; 
◗  Clínicas de psicologia em UTI e pronto atendimento 

hospitalar; 
◗  Humanização e segurança em cuidados intensivos; 
◗  Cuidados paliativos e a terminalidade; 
◗  Cuidado intensivo e a interface de ações do psicólogo hos-

pitalar com a vítima grave em emergências e desastres. 

“Buscamos colaborar com o Conselho para o desenvol-
vimento de debates  e o preparo profissional a respei-
to das atribuições do psicólogo hospitalar, ao receber 
pessoas atingidas em desastres, catástrofes e inciden-
tes com múltiplas vítimas, que necessitem de cuidados 
intensivos”, afirmou Pimenta. Para a especialista, as 
UTIs são locais que exigem uma atenção constante dos 

profissionais. “Temos que nos preocupar em atender os 
pacientes e familiares, visando a melhoria da qualidade 
de vida física, psíquica e espiritual, contribuindo para a 
segurança deles”, ressaltou. 

Ao final do encontro, conforme divulgou o CRP MG, os par-
ticipantes concluíram que a postura do profissional, como 
se coloca na equipe e na condução do seu trabalho, e o en-
tendimento que acolher é escutar e solucionar o problema 
do paciente são os pontos mais importantes da atividade.

Interessados em conhecer as iniciativas do Departamen-
to de Psicologia da Somiti devem entrar em contato pelo 
telefone: (31) 3222-3172. 

Treinamentos para público leigo visam diminuir 
índice de mortes decorrentes de paradas cardíacas

Reuniões Multidisciplinares promovidas pela AMMG 
ampliam debates sobre os mais diversos temas e 
especialidades

As psicólogas Denise Pimenta, Valéria Corrêa e Tácia 
Dutra falam sobre o papel do psicólogo intensivista

A expectativa dos organizadores pa-
ra a 5ª Jornada de Integração So-
miti e o 1º Congresso da Abramede 
Minas, que acontecem dias 30 e 31 
de outubro, em Montes Claros, é de 
um profundo impacto no meio aca-
dêmico da cidade e região. 

O professor e cirurgião da Unidade 
de Terapia Intensiva da Santa Casa 
de Montes Claros, Luiz Ernani Mei-
ra Junior, explica que a cidade é um 
polo estudantil universitário, com 
três faculdades de medicina, quatro 
de enfermagem e vários cursos na 
área da saúde, além de ser o ber-
ço da regionalização de urgência e 
emergência, via SAMU da Regional 
Macro Norte, em Minas Gerais. Ele 
afirma que um evento desse por-
te tem muito a contribuir, servindo 
como atualização profissional, es-
tímulo acadêmico e congregação 

entre os profissionais participantes. 
“É muito importante apresentar aos 
acadêmicos de medicina e enferma-

gem temas sobre terapia intensiva e 
medicina de emergência.” 

Meira ressalta que a Somiti possui 
estreitos laços com os intensivistas 
da cidade e agora, por meio da Abra-
mede, manterá uma forte relação 
com os emergencistas. A parceria 
com a Faculdade Integrada Pitágoras 
de Montes Claros (Fip Moc) também 
permitirá a realização de cursos sob 
a chancela da Sociedade. “Preten-
demos que esse seja o primeiro de 
uma série de encontros científicos a 
serem realizados periodicamente em 
nossa cidade. Para profissionalizar 
ainda mais os eventos, contratamos 
a empresa Minas Congressos. Dentre 
os diferenciais na organização, todo 
o credenciamento será eletrônico, 
com código de barras e certificação 
digital. Contamos com o envolvimen-
to e a participação de todos,” conclui.  

Turmas especiais do curso ACLS ainda estão com inscrições 
abertas para Belo Horizonte e Ubá, dias 15 e 16 de agosto.

Para médicos que completaram o curso ACLS e desejam avan-
çar seus conhecimentos, a Somiti realiza, dia 22 de agosto (sá-
bado), de 7h30 às 18h, na sede da Associação Médica de Minas 
Gerais (AMMG), em Belo Horizonte, o curso ACLS EP - Advanced 
Cardiac Life Support for Experienced Providers (Suporte Avan-
çado da Vida em Cardiologia para Provedores Experientes). 

Agenda de cursos Somiti, faça sua inscrição:
Veja as próximas datas do ACLS

Veja as próximas datas do BLS

Veja as próximas datas do CITIN 

Veja as próximas datas do FCCS

Veja as próximas datas do PVMA

Veja as próximas datas do USPI

Veja as próximas datas do ECTE 

Veja as próximas datas do TINP
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Para a população em geral a Somiti oferece, dia 
seis de agosto, na sede do Conselho Regional de 
Medicina de Minas Gerais (CRM MG), o treinamen-
to em Massa de Ressuscitação Cardiopulmonar 
(RCP com as Mãos). 

Inscreva-se gratuitamente. 
O ‘RCP Somiti in Company’ deve ser agendado. 

Clique aqui 
Informações: (31) 3222-3172

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo e-mail: seaci@ammg.org.br

Para Luiz Ernani Meira Junior 
é muito importante apresentar 
aos acadêmicos temas sobre 
terapia intensiva e medicina de 
emergência 

Arquivo pessoal

Faça aqui sua inscrição.

Faça aqui sua inscrição.Confira aqui a programação 
completa dos eventos.  

A 5ª Jornada de Integração Somiti e o 1º Con-
gresso da Abramede Minas terão o curso ACLS  - 
Advanced Cardiac Life Support como atividade 
pós-congresso, dias 31 de outubro e um de no-
vembro, em Montes Claros. O treinamento, que 
também será ministrado na localidade dias cinco 
e seis de setembro, é iminentemente prático. 
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