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Sob a coordenação do intensivista Fábio Kimura, diretor e 

instrutor dos cursos ACLS da Somiti, e com a  participação 

da instrutora dos cursos ACLS da Somiti,  enfermeira 

Renata Schetino Silveira, a Sociedade esteve presente no 

treinamento dos novos integrantes do Serviço de Atendi-

mento Móvel de Urgência (SAMU), que contemplará 1800 

profissionais. A capacitação foi dividida em nove semanas, 

e a Somiti estará presente apoiando o treinamento.

Emergências Clínicas 
e Traumáticas para 
Enfermeiros

 ECTE

21 e 22 de 

maio em BH

PVMA - Princípios da
Ventilação Mecânica 

no Adulto

BH  
4 e 5 de junho

BH 

25 e 26 de junho

ALUNOS DA 
NEWTON 
APRENDEM A 
SALVAR VIDAS

Alunos são capacitados 
para salvar vidas. Fotos: 

Douglas Barbosa.

A coordenadora do curso de Fisioterapia do Centro Uni-

versitário Newton Paiva, Aline Souza, levou a Somiti para 

a instituição, com o objetivo de treinar os alunos com o 

Hands Only, para que estejam capacitados a salvar vidas.

O curso foi realizado nesta segunda-feira (25), de 18h às 

22h. Participaram acadêmicos de fisioterapia, enferma-

gem, odontologia, nutrição, psicologia e informática, 

além de professores, totalizando 140 pessoas.

A coordenadora do Departamento de Fisioterapia da 

Somiti, Thaís Falcão, destacou que a importância deste 

evento é levar ao conhecimento da sociedade acadêmica 

a necessidade das pessoas estarem preparadas para rea-

lização de massagem cardíaca imediata, ao encontrarem 

uma vítima suspeita caída ao chão. “A universidade como 

disseminadora de conhecimentos nos recebeu de portas 

abertas. Um exemplo que integra um grande projeto da 

Somiti, estruturado para o alcance multiprofissional e da 

população.”

Mais informações sobre 
o projeto:

(31) 32223172

relacionamento@somiti.org.br

ESPECIALISTA ALERTA SOBRE HIPERTENSÃO PULMONAR

‘Hipertensão Pulmonar’ foi o tema da aula ministrada 

pelo intensivista e pneumologista Leonardo Meira de 

Faria, dia 26, no ‘Curso Somiti para Residentes e Especia-

lizandos em Medicina Intensiva’. Ele deu ênfase ao diag-

nóstico e manejo em terapia intensiva e explicou que “a 

relevância ocorre pela gravidade na apresentação dessa 

moléstia, quando demanda assistência em terapia inten-

siva.” Faria indicou a leitura de artigo de revisão publicado 

em revista nacional sobre o assunto. Leia aqui.

Na próxima semana, o assunto principal será ‘TEP Profila-

xia’, com o especialista Rogério Fonseca Sad. Artigos 

afirmam que a trombo-embolia venosa é a complicação 

embólica mais frequente no pós-operatório sendo, de 

todas as patologias para as quais existem medidas profilá-

ticas, a principal causa de morte nos pacientes cirúrgicos. 

A aula acontecerá na sede da Associação Médica de Minas 

Gerais (AMMG), às 18h30.   

As inscrições são gratuitas, mas as 
vagas são limitadas.  

PROGRAMAÇÃO VALORIZA ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL

Para Leonardo Faria, relevância ocorre 
pela gravidade na apresentação da 
moléstia, quando demanda assistência 
em terapia intensiva.
Foto Douglas Barbosa.

Dias 13 e 14 de maio, acontecem em Muriaé a 7ª Jornada 

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

cina de Emergência da Abramede/MG – Regional Zona 

da Mata, na Fundação Cristiano Varella.

O tema central do evento é ‘A linha de cuidado do paci-

ente crítico da urgência/emergência até a UTI’. A progra-

mação, que inclui palestras e debates com especialistas, 

terá nos dois dias de evento salas destinadas aos profissi-

onais da fisioterapia, enfermagem e nutrição (confira 

abaixo), além do curso BLS, 14 de maio. 

13/05  Auditório Do Hospital Do Câncer De Muriaé

1º Dia  Fisioterapia  Enfermagem  Nutrição

14h30    Palestra de abertura: Por quê a equipe precisa ser 

              multiprofissional?

15h        Mesa Redonda: Mobilização Precoce

15h50    Discussão

16h        Intervalo

16h        Miscelânia

16h        Transporte Intrahospitalar do Paciente Crítico  Abordagem 

              Multidisciplinar

16h20    Status Nutricional x Mortalidade no Paciente Crítico

16h50    Atuação da Odontologia na Unidade de Terapia Intensiva

17h20    Projeto Acerto  Experiência do Serviço de Nutrição

17h40    Discussão

18h        Encerramento das atividades

14/05  Auditório  Multiprofissional

2º dia  Fisioterapia  Enfermagem  Nutrição

8h          Miscelânia

8h          Novas Diretrizes da American Heart Association/ILCOR

8h30      Posição pronaindicações e manejo da equipe

9h          Reconhecimento e abordagem dodelirium

9h30      Controle de Infecção na UTI

10h30    Intervalo

11h        Os presentes devem se encaminhar ao AUDITÓRIO 

              MEMORIAL FCV para a programação: 11h  Palestra: 

              Protocolos de Analgosedação

11h30    Atendimento a Catástrofes

12h        Discussão

12h30    Encerramento

Fisioterapia/ Enfermagem/ Nutrição

Registro

Dia 15 de abril, Axe Adrian (Adminis-
trativo/Cursos Somiti) e Thaís Falcão 
(Fisioterapia) representaram a So-
ciedade.

25 e 26 de 
junho em BH

PARCERIA COM AREMG GARANTE CURSOS A 
PRECEPTORES E RESIDENTES
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Residência Médica

A Associação de Apoio a Residência Médica de Minas 

Gerais (AREMG), em parceria com a Sociedade Mineira 

de Terapia Intensiva (Somiti), dará continuidade ao patro-

cínio de cursos para médicos preceptores e médicos resi-

dentes dos hospitais associados. São 70% (setenta por 

cento) do valor do curso escolhido pelo médico residente 

e 80% (oitenta por cento) do valor do curso escolhido 

pelo médico preceptor.

O objetivo, conforme divulgou a Aremg, é estimular a 

residência médica em Minas Gerais e contribuir para a 

melhoria da qualidade dos programas de residência e da 

formação médica. Serão disponibilizadas vagas para qual-

quer médico preceptor ou residente dos hospitais associ-

ados de qualquer local do estado.

Os cursos contemplados são:

 Advanced Cardiac Life Support (ACLS)

 Curso de Imersão em Terapia Intensiva 
   Neurológica (CITIN)

 Fundamental Critical Care Support (FCCS)

 Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto (PVMA)

Terapia Intensiva Neonatal e Pediatrica (TINP)

Valores com desconto até 6 de maio. 
Descontos especiais para grupos. 

A Somiti apoia o 'Encontro Médico da Terapia Intensiva 

Pediátrica', que reúne todos os serviços com residência 

ou especialização em pediatria de Minas. A primeira 

reunião aconteceu, dia 27, na Associação Médica de Mi-

nas Gerais (AMMG), coordenada pela Fhemig, com o 

tema 'Dengue Grave'. 

Os encontros acontecerão bimestralmente, com a partici-

pação de médicos residentes e do corpo clínico das 

instituições,  com Programas de RM em Terapia Intensiva 

Pediátrica,  na cidade de Belo Horizonte e convidados.

Os objetivos são: promover conhecimento baseado em 

evidência, na área de atuação da Terapia Intensiva Pediá-

trica, e a interação entre as residências médicas e institui-

ções, agregando valor às atividades teóricas complemen-

tares.

A próxima reunião será realizada na sede da Somiti, na     

AMMG. Informações: (31) 3222-3172.

ENCONTROS DEBATEM TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

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/cursos/fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
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/ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14
http://www.somiti.org.br/arquivos/site/comunicacao/hipertensao-pulmonar-sopterj.pdf
http://www.aremg.org.br/
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/jornada/7%C2%AA-jornada-integracao-somiti---muriae/5/197
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/jornada/7%C2%AA-jornada-integracao-somiti---muriae/5/197
http://cursos.somiti.org.br/arquivos/upload_download/arquivo_upload_20160413052746.pdf
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