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Fonoaudiólogos se reúnem no Centro de Treinamento 

Queimaduras e Hemotransfusão 
são temas de aulas para residentes

Reunião debate transplantes em Minas

Na última semana, representantes 
da Sociedade Mineira de Terapia In-
tensiva (Somiti) participaram de im-
portantes eventos na área da saúde. 

Dia 12 de setembro, a entidade foi 
responsável pelo cenário de simu-
lação sobre hemorragia obstétrica 
durante X Jornada Internacional de 
Anestesiologia da Rede Mater Dei. 
Um manequim AMBU com simula-
dor de ritmos também foi disponibi-
lizado pela Somiti.

Na mesma data, as coordenadoras 
dos departamentos de odontologia 
e fonoaudiologia da Somiti, Ales-
sandra Figueiredo de Souza e Ca-
rolina Faria, prestigiaram o I Simpó-
sio AMIB Multiprofissional em UTI, 

em São Paulo. O encontro contem-
plou assuntos pertinentes à enfer-

magem, fisioterapia, nutrição, psi-
cologia, odontologia, farmácia e 
fonoaudiologia. Souza também foi 
convidada para integrar o Congres-
so Internacional de Odontologia de 
São Paulo, para ministrar o tema 
‘Adequação dos cuidados bucais nas 
Utis’, o evento acontece 28 de janei-
ro de 2016.  

A diretora dos cursos ACLS e ACLS 
EP da Somiti, Eliane Soares, par-
ticipa com o pôster ‘Self reported 
Overwhelmingness is Independently 
Associated With Worst Performance 
on Advanced Cardiac Life Support 
Training Course Practical Examina-
tion’, do Simpósio da American Heart 
Association, que acontece em Orlan-
do, dias sete e oito de novembro.

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

Veja as próximas datas do ACLS EP

Veja as próximas datas do ATLS

Veja as próximas datas do BLS

Veja as próximas datas do ECTE 

Veja as próximas datas do FCCS

Veja as próximas datas do PVMA

Veja as próximas datas do RCP

Veja as próximas datas do TINP 

Veja as próximas datas do USPI
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1º Congresso 
Norte Mineiro 
de Medicina de 
Emergência da 
Abramede MG

Dias 30 e 31 de outubro, em Montes Claros

Tema central: ‘Linha de cuidado do paciente 
crítico da urgência/emergência até a UTI’.

ACLS como pós-congresso dias 31/10 e 01/11

Regional Montes Claros

MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Norte Mineiro 
1º Congresso 
Norte Mineiro 

FCCS - Fundamental Critical 
Care Support

Coordenação: Dr. Leandro Braz de Carvalho

 Certificação internacional da Society of Critical Care Medicine.

 Atividades teóricas e práticas por simulações em estações (skill stations).  
Ênfase em insuficiência respiratória, manejo das vias aéreas, ventilação 
mecânica, choque, infecção, parada cardiorrespiratória e síndrome 
coronariana aguda.

 20 horas.

3 e 4 de outubro em Belo Horizonte

INSCRIÇÕES

PVMA - Princípios de Ventilação 
Mecânica no Adulto

Coordenação: Dr. Hugo Corrêa de Andrade Urbano

 Curso de imersão teórico-prático com ênfase no diagnóstico da insuficiência 
respiratória, modos de ventilação mecânica, monitorização ventilatória e 
desmame.

 Utilização de manequins para manejo de vias aéreas e ventiladores para 
demais demonstrações. 

 Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e acadêmicos do 6º ano de Medicina.

26 e 27 de setembro de 7h30 às 18h30

INSCRIÇÕES

Educação continuada

Douglas Barbosa

Arquivo Somiti

Arquivo Somiti

Douglas Barbosa

Douglas Barbosa

Na última segunda-feira, 14, o Departamento de Fo-
noaudiologia da Sociedade Mineira de Terapia Intensi-
va (Somiti) reuniu fonoaudiólogos, no Centro de Trei-
namento da entidade para debater sobre a aplicação 
do protocolo de encaminhamento ao serviço de fo-
noaudiologia. 

De acordo com a especialista Luiza Costa, o documen-
to visa capacitar profissionais para que possam apli-
car conduta e abordagem corretas junto aos pacien-
tes internados no Centro de Terapia Intensiva (CTI). 
Segundo Costa, inicialmente será aplicado um proje-
to piloto com as diretrizes e correções serão feitas no 
documento, que deverá ser concluído e disponibiliza-
do no final do ano.  

Interessados em conhecer o trabalho e participar do 
Departamento de Fonoaudiologia da Somiti podem fa-
zer contato pelo telefone: (31) 3222-3172.

 O cirurgião plástico do Hospital Felício Rocho, Nárlei 
Amarante Pereira, será o responsável pela aula sobre 
queimaduras, dia 22 de setembro, no ‘Curso para Resi-
dentes e Especializandos em Terapia Intensiva’. O conteú-
do, segundo Pereira, trará abordagens cirúrgica e clínica 
nas queimaduras.

Já o clínico e intensivista do hospital Felício Rocho, Ânge-
lo Pimenta, ministrará o tema ‘Hemotransfusão’, no dia 
29 de setembro. Pimenta afirma que o curso é bastan-
te relevante para que os residentes conheçam a teoria e 
possam tomar decisões práticas com segurança.

No dia 15, o assunto do encontro foi ‘Traumatismo ortopé-
dico e cirurgia ortopédica’. O responsável pelo conteúdo 
foi o especialista Renato Augusto. As aulas do curso para 
residentes acontecem sempre ás terças-feiras, na sede da 
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG). As inscrições 
para o cursos são gratuitas. Para certificação é necessário 
o cumprimento de 75% do programa, que pode ser con-

cluído em dois anos. Alunos com 85% de participação têm 
direito a um curso de imersão gratuito, exceto ATLS.

Sociedades de especialidades da 
Associação Médica de Minas Gerais 
(AMMG) se reúnem, dia 26 de se-
tembro,  na sede da entidade para 
debater  ‘Transplantando Vidas em 
Minas Gerais’. 

A presidente da Sociedade Mineira 
de Terapia Intensiva (Somiti), Fátima 
Lúcia Guedes Silva, participa do en-
contro com o tema ‘A Sociedade de 
Terapia Intensiva e a Doação de Ór-
gãos – Cuidado com o Doador’.  Du-
rante o evento também serão apre-
sentados dados sobre o ‘Panorama 
da Doação de Órgãos no Brasil’, a ‘Si-
tuação dos transplantes de fígado, 
rins, pâncreas e coração em Minas’, 

‘Retirada de múltiplos órgãos e teci-
dos’, ‘Diferentes incentivos para doa-
ção de órgãos’, dentre outros.

Minas Gerais é o terceiro estado do 
Brasil em número de doadores (245/
ano). Porém, quando esse índice é 
convertido em doadores/milhão de 
habitantes, a colocação vai para o 11º 
lugar (12,5 doadores por milhão de ha-
bitantes/ano), conforme os dados de 
2014 do Registro Brasileiro de Trans-
plantes (RTB) da Associação Brasilei-
ra de Transplante de Órgãos (ABTO).

O evento é gratuito e as inscrições 
podem ser feitas pelo e-mail: seaci@
ammg.org.br.

Somiti marca presença em eventos

INFORMAÇÕES

Profissionais debatem aplicação do protocolo de 
encaminhamento ao serviço de fonoaudiologia 

O especialista Renato Augusto fala aos residentes 
sobre ‘Traumatismo ortopédico e cirurgia ortopédica’

A presidente da Somiti falará sobre 
‘A Sociedade de Terapia Intensiva e 
a Doação de Órgãos – Cuidado com 
o Doador’ em reunião na AMMG

Participação da Sociedade 
reforça a valorização das 
parcerias no setor de saúde

As coordenadoras Alessandra 
e Carolina Faria prestigiaram 
Simpósio da Amib

ÚLTIMAS VAGAS

http://www.somiti.org.br/pg/evento/?evento_id=151
http://www.somiti.org.br/pg/evento/?evento_id=178
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=9
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=12
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=2
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=24
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=30
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=1
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=23
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=9
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=12
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=28
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=17
http://www.somiti.org.br/pg/cursos_imersao/?curso_id=14



