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Arquivo Somiti

Diretores, representantes de diversos departamentos da 
Somiti e professores convidados se reuniram, dia 26 de 
janeiro, na sede da entidade, para estabelecer os crité-
rios do projeto Registro de Minas.

A iniciativa tem por objetivo o desenvolvimento de bancos 
de dados para embasar a atuação na defesa profissional e 
produção científica. Nesta reunião, a contribuição de profes-
sores da entidade e convidados possibilitou a organização 
das ideias e definição dos próximos passos. “Alguns convi-
dados não puderam participar deste primeiro encontro, mas 
todos receberão os relatórios das reuniões e poderão con-
tribuir durante o andamento dos trabalhos.”, esclareceu a 
gestora de qualidade da Somiti, Maria Aparecida Braga.

Segundo Braga, a primeira ação será o envio de ques-

tionário, cujo preenchimento adequado possibilitará 
conhecer as Unidades de Urgência e Emergência e Te-
rapia Intensiva de Minas. “Observem o tempo limite pa-
ra o retorno das informações e dediquem uma atenção 
especial a esta atividade. Neste momento, todos os só-
cios terão a oportunidade de manifestar o seu desejo 
em participar da equipe responsável pelo projeto ou de 
incluir sua unidade em estudos multicêntricos futuros.”

Para a gestora, a construção de banco de dados que ge-
re informações para conhecimento transformador é ta-
refa árdua, principalmente no campo do desenvolvimen-
to científico. “Mas a Somiti, com seu quadro societário 
cada vez mais atuante, está estruturalmente preparada 
para atingir os objetivos estabelecidos no planejamento 
estratégico”, concluiu. 

A equipe de instrutores da Somiti participou, dia 23 de 
janeiro, em São Paulo, do evento ‘Highlights of the 2015 
American Heart Association (AHA) - Guidelines Update 
for CPR and ECC’, promovido pela AHA.

O diretor de ensino da Somiti, Daniel de Castro Azeve-
do, e dezoito instrutores da entidade acompanharam as 
atualizações. Segundo Azevedo, a presença dos repre-
sentantes da Somiti em eventos internacionais demons-
tra o empenho e a força da instituição. O coordenador de 
enfermagem da Somiti, Vitório Guedes Gomes, disse que 
foi uma oportunidade de compreender o que a American 
Heart espera dos instrutores. “O tema da AHA deste ano 
fala das diversas razões para estar vivo.  Durante o en-
contro, foi valorizada a agilidade no atendimento para a 
melhor qualidade de vida do indivíduo que sofreu a para-
da cardíaca”, acrescentou. 

A AHA congratulou a Somiti com o Selo Silver de quali-
dade, pelos 2700 alunos treinados no último ano. Ela é o 
único centro de treinamento a receber o reconhecimento, 
em Minas Gerais. No Brasil, apenas mais três instituições o 
possuem. A diretora de Programas de Cuidados Cardiovas-
culares de Emergência - América Latina, Caribe, Espanha 
e Portugal da AHA, Wanda Miranda Barreto, disse que o 
reconhecimento homenageia os centros internacionais de 
formação que tiveram desempenho exemplar e se dedi-
cam à missão da AHA para salvar mais vidas em sua comu-
nidade. “Estes centros de formação aderiram às diretrizes 
rigorosas de qualidade. Parabéns!”

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 CITI

Veja as próximas datas do ECTE 

Veja as próximas datas do FCCS

Veja as próximas datas do MAVIT

Veja as próximas datas do PVMA

Veja as próximas datas do RCP

Veja as próximas datas do TINP 

Veja as próximas datas do USPI

A programação para a 6ª Jornada de Integração Somiti 
Zona da Mata, que acontece, dias 11 e 12 de Março, em 
Juiz de Fora, está bastante diversificada propondo o diá-
logo na ‘Linha de cuidado do paciente crítico da urgên-
cia/emergência até a UTI’. 

O evento acontece simultaneamente ao 2º Congresso 
Mineiro de Medicina de Emergência da Abramede/MG – 

Regional Zona da Mata e é resultado de uma parceria 
da Somiti com a Associação Brasileira de Medicina de 
Emergência – Regional Minas Gerais.

As inscrições já estão abertas e há valor diferenciado 
até o dia cinco de fevereiro. Pós-evento, os participan-
tes podem participar dos cursos: ACLS, BLS, FCCS e 
PVMA. 

13:00 - Credenciamento e entrega de materiais 
13:30 - Solenidade de Abertura – Salão Principal
14:00 - Palestra Magna de Abertura: A linha de cuida-

do do paciente crítico da urgência/emergência 
até a UTI

14:30 - Mesa Redonda: A linha de cuidados nas pato-
logias críticas tempo dependentes. 

14:30 - Sepse 
14:50 - AVC 
15:10 - IAM 
15:30 - Trauma 
15:50 - Discussão
16:00 - Intervalo
16:30 - Palestra: Cuidados do Paciente Neurocrítico
17:00 - Mesa Redonda: Caso clínico TCE
17:00 - Impacto do Primeiro Atendimento  
17:20 - Sedação e Analgesia 
17:40 - Ventilação Mecânica 
18:00 - Hemotransfusão 
18:20 - Discussão
18:30 - Encerramento das atividades no primeiro dia

08:00 - Abertura das atividades no segundo dia
08:30 - Mesa redonda: Caso Clínico Sepse
08:30 - Abordagem Inicial no PS 
08:50 - Uso Racional de ATB 
09:10 - Manejo Hemodinâmico 
09:30 - Ventilação - Dr. Bruno do Valle Pinheiro (UFJF)
09:50 às 10:00 – Discussão
10:00 - Intervalo 
10:30 - Palestra: Novas diretrizes ILCOR/AHA
11:00 - Mesa Redonda: Caso Clinico AHA 
11:00 - Atendimento Inicial 
11:20 - Cuidados pós-PCR 
11:40 - Arritmia pós PCR 
12:00 - SCA 
12:20 às 12:30 - Discussão
12:30 - Palestra de encerramento das atividades do dia: 

Gerenciamento das Urgências e Emergências 
13:30 – Encerramento

Jornada tem programação diversificada

EDUCAÇÃO CONTINUADA

A intensivista e vice-presidente do Instituto Latino-A-
mericano de Sepse, Flávia Machado, já confirmou sua 
participação no 6º Simpósio Somiti da Ligami-MG e o 
1º Simpósio Regional multiprofissional e interdisciplinar 
das ligas acadêmicas de urgência e emergência e me-
dicina intensiva, dia 30 de março, em Belo Horizonte. O 
tema central é sepse e as inscrições já foram iniciadas. 

O Ministério da Educação credenciou a Residência Médi-
ca em Medicina de Emergência. As vagas disponíveis no 
Hospital das Clínicas/Universidade Federal de Minas Gerais 
contemplam emergência, infectologia e neurologia pediá-
tricas e medicina do adolescente, em programas com dura-
ção de um e dois anos, entrada com pré-requisito. 

Há vagas disponíveis para transferência em cancerolo-
gia clínica, cirurgia geral, nefrologia, obstetrícia e gine-
cologia, patologia/medicina laboratorial e psiquiatria. 
Os programas com entrada direta são para medicina de 
emergência e patologia clínica. 

Os estágios serão realizados no Hospital das Clínicas, 
Odilon Behrens, João XXIII e SAMU. O início está previs-
to para março. 

Especialista confirma presença 
em Simpósio da Ligami MG

Pediatria é contemplada em residência

Instrutores da Somiti, em constante atualização, 
participam de evento em SP

NO SITE DA SOMITI ESTÃO AS UTIS DE MINAS. 

Somiti é a única 
de MG a receber 
o Selo Silver de 
qualidade

Reprodução

Arquivo Somiti

ILAS

PROGRAMAÇÃO SALÃO PRINCIPAL

SÁBADO 12 DE MARÇO - Continuação

PROGRAMAÇÃO SALA 2

SEXTA-FEIRA 11 DE MARÇO 

MULTIPROFISSIONAL
14:00 - Palestra de abertura: Por quê a equipe preci-

sa ser multiprofissional? 
14:40 - Mesa Redonda: Mobilização Precoce
15:30 - Palestra: Uso da válvula de fala da terapia In-

tensiva
16:00 - Intervalo

FISIOTERAPIA/ENFERMAGEM
16:30 - Mesa Redonda: Sedação e Analgesia
17:10 - Discussão
17:30 - Mesa Redonda: Controle de Infecção 
18:30 - Discussão
18:40 - Encerramento das atividades no primeiro dia
 
    SÁBADO 12 DE MARÇO 

PEDIATRIA 
Temas em Neonatologia/Pediatria 1 
08:00 - Assistência na Sala de Parto do RNPT Ex-

tremo 
08:30 - Abordagem da Criança Grave no PA: Como 

Reconhecer a Criança que Precisa de Cuida-
dos Intensivos

09:00 - Nutrição do RNPT
09:30 - Abordagem da Asma Grave: Indicações de 

Internação 
10:00 - Discussão
10:30 – Intervalo

Temas em Neonatologia/Pediatria 2 
11:00 - Abordagem da Taquicardia Supra Ventricular 

no PA: Indicações de Internação
11:30 – Abordagem da Cetoacidose Diabética no PA: 

Indicações de Internação 
12:00 - Hemorragia Peri-Intraventricular no Recém 

Nascido Prematuro 
12:30 - Encefalopatia Hipóxico Isquêmica
13:00 - Discussão 
13:30 - Encerramento das atividades

SEXTA-FEIRA 11 DE MARÇO 

MAIS INFORMAÇÕES

MAIS INFORMAÇÕES

98% dos 
ex-alunos indicam 
o ACLS Somiti

Reconhecimento internacional 
‘Selo Silver de Qualidade AHA’

NOVAS 
TURMAS

ACLS - Advanced 
Cardiac Life Suport

Teórico-prático

Informações: www.somiti.org.br

GASU – GESTÃO AVANÇADA 
EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA

OBJETIVOS

 Entender o cenário atual do Serviço de Urgência;
 Compreender as principais razões do fl uxo desconexo dentro do Serviço 

de Urgência e com a retaguarda hospitalar;
 Conhecer novos conceitos e teorias sobre melhoria operacional através 

do Lean na Assistência à Saúde;
 Conhecer as ferramentas para implementar melhorias no fl uxo operacional;
 Conhecer novos modelos de gestão e melhores práticas no Serviço de 

Urgência.

DATA: 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2016

INSTRUTORES

PÚBLICO-ALVO
Liderança das 
organizações de 
saúde, diretores e 
gestores.

ALÉCIO RODRIGUES 
Engenheiro Eletricista pela PUC/
MG, Especialista em Engenharia 
de Produção com ênfase em 
Lean Production pela UFSC. 
Experiência de mais de 20 anos 
no setor industrial Automotivo e 
atualmente é Sócio e Consultor 
da FFE.

WELFANE 
CORDEIRO JR.
Médico Especialista em Medicina 
Intensiva pela AMIB/AMB e em 
Gestão de Saúde pela FGV. Mestre 
em Gestão de Tecnologia e Inovação 
em Saúde pelo IEP-Hospital Sírio 
Libanês. Consultor, Professor e atual 
Presidente do GBCR.

MARCOS 
NAGHETTINI 
Engenheiro Mecânico pela PUC/
MG, Especialista em Engenharia 
Econômica pela Fundação Dom 
Cabral. 
Sólida experiência e vivência no 
setor industrial. Atualmente é 
Sócio e Consultor da FFE. 

CARGA HORÁRIA 
Total 23 horas 
1º dia 13h às 18h
2º dia 08h às 18h
3º dia 08h às 18h

LOCAL
Rua Timbiras, 1492 - Centro 
Belo Horizonte – MG
Cheverny Apart Hotel

Vagas limitadas!
CLIQUE AQUI e faça a sua inscrição

Informações: www.somiti.org.br – (31) 3222-3172

http://www.somiti.org.br/utis-em-minas-gerais
http://www.somiti.org.br/visualizacao-de-noticias/pt-br/ler/120/residencia-medica-em-medicina-de-emergencia
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/simposio/6%C2%BA-simposio-somiti-da-ligami-mg-1%C2%BA-simposio-regional-multiprofissional-e-interdisciplinar-das-ligas-academicas-de-urgencia-e-emergencia-e-medicina-intensiva/1/194
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos-de-imersao/gestao-avancada-em-servicos-de-urgenica/4/192
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



