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MAVIT: CURSO CAPACITA PROFISSIONAIS EM MANAUS

Dias 30 de abril e 1 de maio, a equipe Somiti realizou ma-

is um curso em Manaus. Sob a coordenação do especia-

lista Leandro Pereira, os profissionais foram capacitados 

para avaliar adequadamente a via aérea e sistematizar o 

atendimento, usando estratégias alternativas quando 

necessárias, evitando assim, situações inesperadas.

Dias 20 e 21 de maio, o Mavit acontecerá em Goiânia e 

dias 10 e 11 de junho retorna a Manaus. Segundo a res-

ponsável pelo setor de relacionamento da Sociedade, a 

fisioterapeuta Thais Falcão, o trabalho da Somiti já é 

reconhecido em outros estados. "A marca Somiti é um 

diferencial de qualidade e da valorização da equipe 

multiprofissional. Os próprios alunos divulgam os cursos 

e as turmas vão se formando", conta.

ESPECIALISTA ESCLARECEU SOBRE ‘TEP PROFILAXIA’

O especialista Rogério Fonseca ministrou a aula ‘TEP 

profilaxia’, esta semana (3), no ‘Curso Somiti para Resi-

dentes e Especializandos em Medicina Intensiva’. 

Aula: 'Pancreatite Aguda Grave'
Prof.: Renan Murta Soares de Almeida
Data: 10 de maio         Horário: 18h30
Local: Associação Médica de Minas Gerais (AMMG)
Inscrições gratuitas. Vagas limitadas. 

Rogério Fonseca elucidou sobre a 
compl icação emból ica mais 
frequente no pós-operatório.

Foto: Douglas Barbosa.

JORNADA TERÁ AMPLA PROGRAMAÇÃO EM MURIAÉ

A 7ª Jornada de Integração Somiti e o 3º Congresso Mineiro de Medicina de Emergên-

cia da Abramede/MG – Regional Zona da Mata acontecem dias 13 e 14 de maio, em 

Muriaé, e têm como tema central a ‘Linha de cuidado do paciente crítico da urgência/

emergência até a UTI’.

A programação contempla as principais emergências neurológicas; Procedimentos in-

vasivos cervicotorácicos no paciente crítico e as novas definições para sepse e o 

bundle de três horas; Emergências oncológicas, Protocolos de analgosedação e aten-

dimento às catástrofes também serão contemplados.

O presidente da Somiti, Hugo Urbano, ressalta que o evento foi construído pela Socie-

dade com o objetivo de atualizar e promover a troca de experiências entre os profis-

sionais em suas diversas áreas de atuação: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

nutricionistas, acadêmicos de medicina e residentes.

A Somiti participa do treinamento dos novos integrantes do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), que contemplará 1800 profissionais. A capacitação foi di-

vidida em nove semanas e a Sociedade estará presente apoiando o treinamento.

A coordenação é do médico intervencionista e regulador Fábio Kimura, docente dos 

cursos ACLS e ECTE, que foi convidado para a capacitação. A indicação se baseou na 

sua ampla experiência, por ter trabalhado por quatro anos no SAMU de Belo Horizon-

te, sendo tutor do curso de capacitação do SAMU, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 

pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o especialista, a população será a maior beneficiada, pois será assistida 

por profissionais que foram capacitados para o atendimento das urgências, nas mais 

atualizadas diretrizes. Kimura conta com o apoio da enfermeira Renata Schetino, na 

coordenação dos enfermeiros, compondo o grupo técnico. Schetino que é instrutora 

do ACLS Somiti, também possui experiência junto ao SAMU-BH.

Segundo Kimura, trata-se de um treinamento introdutório para os novos concursados 

do SAMU- Centro. "Essa atividade tem como principal objetivo treinar toda a equipe 

que compõe o sistema do SAMU, desde o técnico auxiliar de regulação médica (Tarm), 

os técnicos de enfermagem, condutores, enfermeiros e os médicos. Essa capacitação 

desenvolve em todas as pessoas uma visão crítica e sistêmica, de todo o processo de 

atendimentos às vitimas de agravos agudos", esclarece. Os participantes têm aulas te-

óricas e práticas de legislação, regulação médica, trauma e parada cardiorrespiratória.

O cordenador do projeto Fábio 
Kimura e a enfermeira Renata 
Schetino

SOMITI PARTICIPA DE TREINAMENTO DO SAMU

Na próxima terça (10), a aula será ministrada pelo intensi-

vista Renan Murta Soares de Almeida, com o tema pan-

creatite aguda grave. Almeida sugere a leitura do artigo: 

'American College of Gastroenterology Guideline: Mana-

gement of Acute Pancreatitis'.

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-de-imersao/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
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://www.somiti.org.br/visualizacao-de-noticias/ler/143/dia-mundial-da-higienizacao-das-maos
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://www.somiti.org.br/arquivos/site/educacao-continuada/guideline-management-of-acute-pancreatitis-2013-1.pdf
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