
        
 

                                                                        

                   

 

O que a Somiti faz para a Comunidade Leiga? 

 

A Somiti realiza com destaque há mais de três décadas, atividades científicas e 

sociais de ensino, treinamento de profissionais e ações informativas de cuidado à 

população leiga.  

Promove a formação de acadêmicos e profissionais para o atendimento intensivo 

a pessoa em estado grave / crítico de saúde em serviços de pronto atendimento e 

unidades de tratamento intensivo.   

Colabora em campanhas, projetos e materiais educativos visando à promoção da  

 saúde para a população, dentre outras iniciativas. 

 
Você sabia? 

 

Hoje, a Somiti é referência estadual em educação permanente para todos 

envolvidos no cuidado da vida, acadêmicos profissionais de saúde e população leiga.  

O padrão de excelência em produtos educacionais e a qualidade de suas ações 

estão sempre ligados ao desenvolvimento científico, tecnológico e humano em Medicina 

Intensiva. 

Os profissionais de saúde e a população leiga podem encontrar na pagina da 

Sociedade Mineira de Terapia Intensiva informações a respeito de cuidado em 

emergências dentre outros produtos na área de educação permanente. 

 

 

O que é cuidado em emergências? 

 

É o cuidado onde todos compartilham informações e se comunicam para criar a 

cada dia maior segurança no movimento da vida.  

A recomendação da Somiti é que você pode pensar e promover ações de  

autocuidado: 

-  Conheça o seu histórico de saúde; 



        
 

- Ofereça informações importantes em situações de emergências médicas no 

cartão de cuidado em emergências. 

 

Qual a importância de ter um cartão de cuidado em emergências? 

 

  O objetivo é “VOCÊ “ prover informação pessoal para o seu cuidado e para que a 

pessoa que esteja ao seu lado saiba agir com rapidez caso ocorra alguma situação de 

emergência. 

Assim, em casa, ao sair ou praticar exercícios físicos e caminhadas, porte o 

cartão de cuidado em emergências.  

Modelo do cartão de cuidado em emergências:  

 

 

 

 

 

Você poderá imprimir e destacar/ recortar o cartão na linha picotada dobrando-o 

ao meio. 

 

 



        
 

Recomendações para obter e preencher o cartão de cuidado em emergências: 

 

Na pagina da Somiti  www.somiti.org.br  se encontra o cartão de cuidado em 

emergências e mais informações de cuidado para a promoção de sua saúde. 

 

  COMO PREENCHER OS ITENS DO CARTÃO: 

1. No primeiro item - Escreva com letra legível o seu nome completo; 

2. No segundo item - Escreva a data do seu nascimento; 

3. No terceiro item - Se você for portador de alergia a medicamento(s) – escreva o nome 

no espaço do cartão; 

4. No quarto item - Coloque o nome e telefone de contato de um familiar, amigo, 

profissional a ser chamado em caso de emergência; 

5. No quinto item – informações vitais - descreva suas necessidades, preferências 

pessoais e caso seja portador de alguma afecção que requer cuidado especial. (Se 

desejar escreva mais detalhes, por exemplo, o que fazer, para onde deseja ser encaminhado 

(a) nome e contato de profissionais e/ou hospitais de sua preferência, dentre outras 

informações que você julgar necessárias ao seu cuidado). 

LEMBRETE: Quando suas informações precisarem ser atualizadas imprima um novo cartão e preencha-o 

com as novas diretivas / recomendações de cuidado em emergências 

 

O cartão poderá ser portado no bolso da roupa que esteja usando, bolsa ou em 

torno do pescoço com um cordão.  

Ao imprimir o seu cartão e preenche-lo você estará realizando uma ação de 

cuidado seguro em emergências. 

Aumente a sua segurança: Porte sempre o seu cartão de cuidado em 

emergências com  informações importantes e atualizadas. 

 

E, saiba como chamar socorro especializado ao presenciar um 

acidente ou encontrar uma pessoa inconsciente:  

 
 
Verifique a segurança do local  
                                                         
Veja se a pessoa responde e não movimente a vitima 

http://www.somiti.org.br/


        
 

                                                                                                           
Se estiver sozinho (grite) chame por socorro    
     

Telefone para socorro especializado 192 ou peça alguém para fazê-lo.  
 
          Verifique informações da pessoa no cartão de cuidado em emergências 
 
         Permaneça ao lado da pessoa e informe-a que o socorro está a caminho 
 

 
 

Existem também técnicas que poderão ajudar a salvar vidas.  
 
A população leiga, crianças, adultos e idosos que desejarem aprender devem 

buscar mais informações. 
 

 

INFORMAÇÕES DE OUTROS PRODUTOS DA SOMITI: 

 

A Somiti oferece cursos de suporte básico de vida para amigos, familiares e 

profissionais de saúde segundo os protocolos de intervenção atualizados visando o 

aprendizado de técnicas que possam ajudar a salvar vidas “Mass training“ em 

ressuscitação Cardiopulmonar – *RCP.  

 

 

VOCÊ CONHECE O BLS? 

 

O curso intensivo Basic Life Support - BLS ou Suporte Básico de Vida - SBV foi criado 

pela American Heart Association com o objetivo de reduzir a morte e incapacitação, por 

exemplo, por doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral.  



        
 

 

 

O CONHECIMENTO DO ATENDIMENTO BÁSICO EM URGÊNCIA 

CARDIORRESPIRATÓRIA PODE AJUDAR A SALVAR VIDAS. 

 

Além de conhecer as recomendações de cuidado e como chamar socorro em 

emergências a população poderá seguir na página - Face book as notícias e novidades 

da Somiti para a população mineira. 
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