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Nesta semana teve início em todo o mundo a campanha 

da American Heart Association (AHA): ‘RCP só com as 

mãos’.

Todas as terças-feiras, às 18h30, a Somiti recebe residen-

tes e estudantes que acompanham atentos às aulas 

ministradas por especialistas, na sede da Associação Mé-

dica de Minas Gerais.

Data: 7 de junho

Horário: 18h30

Local: Av. João Pinheiro, 161 – Centro  BH

Aula: ‘Infecções por Gram Positivos na UTI’

Professor: Rogério Fonseca Sad

SOMITI INTENSIFICA CAMPANHA ‘RCP SÓ COM AS MÃOS’

INFLUENZA SERÁ TEMA DE ENCONTRO 

 DA TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

Dia 15 de junho, com o apoio da Somiti, será realizado o 

II Encontro de Terapia Intensiva Pediátrica, na sede da 

Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), às 19h30. 

A reunião será coordenada pela Residência do Hospital 

Odilon Behrens (HOB) e terá como tema a Influenza.

Flávia Cardoso Rodrigues, supervisora do Programa de 

Residência Médica em Pediatria, Neonatologia e Terapia 

Intensiva Pediátrica do HOB, relata que a escolha foi por 

estarmos em período de sazonalidade do vírus (maio a 

julho), “que aparece como causa de infecções respirató-

rias agudas nas unidades de pronto atendimento, em 

2% a 22% nos pacientes, e como causa de hospitalização, 

em até 13% nos menores de cinco anos com pneumonia 

ou bronquiolite. Serão discutidas as evidências com rela-

ção à prevenção e ao tratamento da Influenza. Estamos 

fazendo certo?”, questiona. 

O evento é gratuito e está aberto aos residentes e de
mais interessados no assunto.

Para enriquecer o debate, Rodrigues indica aos partici-

pantes algumas das referências (Leia ao lado).

AULAS PARA RESIDENTES AMPLIAM CONHECIMENTO

Dia 31 o conteúdo foi apresentado pelo intensivista Ro-

gério Fonseca Sad, sobre ‘Infecção – uso racional de 

antimicrobianos na UTI’. Na próxima semana, Sad retorna 

com o tema ‘Infecções por Gram Positivos na UTI’. Se-

gundo a gestora de qualidade da Somiti, Maria Aparecida 

Braga, estes encontros são importantes para a troca de 

experiências e ampliam os conhecimentos que são apli-

cados na prática.  

Infecção foi tema das aulas de 
Rogério Sad.  
Foto: Douglas Barbosa.

ECTE JÁ TEM NOVA TURMA AGENDADA

O curso ECTE - Emergências Clínicas e Traumáticas para 

Enfermeiros, realizado dias 21 e 22 de maio, foi um su-

cesso. Nova turma para Belo Horizonte, dias 6 e 7 de 

agosto, já está com as inscrições abertas.

O ECTE oferece um programa educacional de imersão 

para enfermeiros, capacitando-os para atuar de forma 

eficaz no atendimento de urgências e emergências clíni-

cas e traumáticas, tanto no pré-hospitalar, como em uni-

dades de urgência, emergência e terapia intensiva. O 

conteúdo teórico é apresentado por meio de aulas expo-

sitivas dialogadas, utilizando imagens e vídeos que favo-

recem a compreensão global das situações de emergên-

cia. O conteúdo prático é desenvolvido através de 

simulações em manequins e alguns equipamentos 

específicos, além de discussões de casos clínicos, sendo 

ministrado em pequenos grupos, para que os alunos 

recebam treinamento supervisionado. A coordenação é 

do médico Fábio Atsuhiro Kimura.

Assista o vídeo, 
compartilhe e ajude 
a salvar vidas!

Profissionais participaram de 
programa de imersão.
Foto: Douglas Barbosa.

No período de 1 a 6 de junho, a Somiti  orienta a  popu-

lação sobre como proceder diante de uma pessoa vítima 

de parada cardíaca súbita, acionando o serviço de resga-

te de urgência e realizando a Ressuscitação Cardiopul-

monar (RCP), utilizando apenas as mãos.

I Fórum de Defesa 
Profissional da 
Abramede/ MG
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Fortaleza 
1 a 2 de julho 

Belo Horizonte
13 a 14 de Agosto

http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support-for-experienced-providers/4/24
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-trauma-life-support/4/30
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/curso-interdisciplinar-em-terapia-intensiva/4/21
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ressuscitacao-cardiopulmonar-para-familiares-e-amigos---family-e-friends-rcp-/4/28
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14
http://www.somiti.org.br/arquivos/site/comunicacao/somiti-online/2016/neuraminidase-cochrane-2014.pdf
http://www.somiti.org.br/arquivos/site/comunicacao/somiti-online/2016/oseltamivir-bmj-2014-2.pdf
http://www.somiti.org.br/arquivos/site/comunicacao/somiti-online/2016/oseltamivir-dose-dobrada-bmj-2013.pdf
http://www.somiti.org.br/arquivos/site/comunicacao/somiti-online/2016/zanamivir-bmj-2014pdf.pdf
http://www.somiti.org.br/arquivos/site/comunicacao/somiti-online/2016/conseso_influenza-sbppdf.pdf
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-de-imersao/emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://www.somiti.org.br/visualizacao-de-noticias/ler/145/vii-forum-de-defesa-profissional
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
https://www.facebook.com/associacaomedicademinasgerais/videos/1391807094179133/?permPage=1
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
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