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3º Congresso de Medicina de Emergência da 
Abramede/MG – Regional Muriaé

Com o tema ‘A linha de cuidado do paciente crítico da 

urgência/emergência até a UTI’, acontecem a 7ª Jornada 

de Integração Somiti e o 3º Congresso Mineiro de Medi-

cina de Emergência da Abramede/MG – Regional Zona 

da Mata, dias 13 e 14 de maio, em Muriaé.

De acordo com a gestora de qualidade da Somiti, Maria 

Aparecida Braga, o conteúdo proposto ressalta a impor-

tância de um bom atendimento e da capacitação dos 

profissionais da área, de tal forma que o paciente crítico 

possa ser melhor acompanhado, desde a entrada na 

emergência até sua transferência para as unidades fecha-

das, o que vai refletir na segurança assistencial.

A importância da atuação multiprofissional também 

será debatida e haverá uma sala específica para fisiote-

rapia, enfermagem e nutrição. Quem se inscrever em 

um dos cursos também terá acesso á Jornada.  Serão 

ministrados BLS e Mavit (14 de maio), ACLS e PVMA 

(14 e 15 de maio).

ALUNOS DEBATERÃO SOBRE HIPORTEMIA PÓS PCR

Alunos acompanharam aula da 
intensivista Maria Aparecida Braga.
Foto: Douglas Barbosa.

O ‘Curso Somiti para Residentes e Especializandos em 

Medicina Intensiva’ é realizado sempre às terças-feiras, às 

18h30, na sede da Associação Médica de Minas Gerais. 

No último encontro, a intensivista Maria Aparecida Braga 

falou sobre assistência e resistência antimicrobiana. 

Na próxima semana (19), o tema será ‘Hiportemia pós 

PCR’, com o especialista Jorge Luiz da Rocha Paranhos. 

Estudos demonstram que a parada cardiorrespiratória é 

um evento de alta mortalidade e a hipotermia terapêuti-

ca representa um importante avanço no tratamento da 

encefalopatia anóxica pós-parada cardíaca, o que torna o 

tema bastante relevante.  A inscrição para o curso, que 

tem duração de dois anos, é gratuita e os alunos com 

75% de participação recebem certificação.  As vagas são 

limitadas.

FERIADO: 
ESTAMOS 
PREPARADOS 
PARA ATENDER 
AS VÍTIMAS DE 
ACIDENTES?

Na próxima quinta-feira teremos mais um feriado prolon-

gado (21 de abril – Dia de Tiradentes). Com o aumento do 

fluxo nas rodovias há, consequentemente, um número 

maior de acidentes automobilísticos. Nas unidades de 

atendimento, os profissionais de saúde acompanham os 

reflexos da imprudência e da imperícia dos motoristas e 

devem estar preparados para a remoção e o atendimento 

adequado das vítimas.

O presidente da Somiti, Hugo Urbano, alerta para a capa-

citação dos profissionais que atuam na urgência e emer-

gência e lembra de que medidas rápidas e eficazes, com 

manobras muitas vezes realizadas corretamente ainda no 

local do acidente, fazem toda a diferença para a sobrevi-

vência e a qualidade de vida do acidentado. 

Aluna do Mavit aprende manejo das 
vias aéreas e intubação traqueal em 
um cenário de acidente.
Foto: Douglas Barbosa.

Dicas para uma viagem segura:

Planeje seu passeio 
com antecedência e 

viaje com 
tranquilidade;

Se for dirigir, não 
faça uso de bebida 

alcoólica; 

Verifique se o 
veículo está em
 boas condições; 

Respeite sempre a 
velocidade da via e 

a sinalização;

Não dirija se sentir 
cansaço ou sono;

Use o cinto de segurança 
e mantenha as crianças 

em cadeirinhas ou 
assentos de elevação;

Motociclistas utilizem 
os equipamentos de 

segurança;

Não fale ao celular ou 
envie mensagens 

enquanto estiver ao 
volante.

 
Muriaé - 14 de maio

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://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/jornada/7%C2%AA-jornada-integracao-somiti---muriae/5/197
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/jornada/7%C2%AA-jornada-integracao-somiti---muriae/5/197
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-�-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
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