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CURSO VALORIZA TRABALHO INTERDISCIPLINAR

JORNADA AMPLIA CONHECIMENTO E APRIMORA PRÁTICA

A presidente do departamento de psicologia da Somiti, 
Tárcia Regina Coura Dutra, foi a responsável pela aula do 
‘Curso Somiti para Residentes e Especializandos em 
Medicina Intensiva’, dia dois de março. O tema escolhido 
foi "Trabalho em equipe interdisciplinar e as dificuldades 
enfrentadas ao dar más notícias no atendimento 
hospitalar".

Segundo Dutra, foi realizada uma aula dialogada a partir 
da própria manifestação dos alunos. “Como o curso é 
destinado a profissionais de diversas categorias do siste-
ma de saúde, falamos da importância da interdisciplinari-
dade. O trabalho em equipe é fundamental na questão do 
cuidado em saúde. Tratamos também das dificuldades de 
cada profissão:  em lidar com familiares e dar más 
notícias, aspectos pouco abordados nas faculdades”.

A inscrição para o curso, que tem duração de dois anos, 
é gratuita e os alunos com 75% de participação recebem 
certificação. Sócios quites da Somiti com 80% de apro-
veitamento têm direito a um dos cursos de imersão: 
ACLS; BLS; CITIN; FCCS; PVMA ou TENUTI.  

A psicóloga Tárcia Dutra falou da im-
portância do trabalho em equipe. 
Foto: Douglas Barbosa

A próxima aula, oito de março, 18h30, na sede da 
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), terá 
como tema ‘Abordagem das principais taquiarritmias’ 
e será ministrada pelo especialista Henrique Barroso 
Moreira.

Vagas limitadas. 

SIMPÓSIO E LIGAMI GERAM BENEFÍCIOS

Dias 31 de março e 1 de abril acontecem, na sede do 
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM- 
MG), o 6º Simpósio Somiti da LigamiMG e 1º Simpósio 
Regional Multiprofissional e Interdisciplinar das Ligas 
Acadêmicas de Urgência e Emergência e Medicina 
Intensiva. O tema central será ‘Sepse’.

O conteúdo, que será debatido por renomados especia-
listas, incluindo a vice-presidente do Instituto Latino
Americano de Sepse Flávia Machado, será o tema da 
prova de seleção para as vinte vagas disponíveis aos 
acadêmicos da Ligami 2016. A avaliação será no dia 
primeiro, às 19h. As 20h haverá a palestra de encerra-
mento, com a coordenadora do Programa de Insuficiên-
cia Cardíaca e Transplante Cardíaco do Hospital das 
Clínicas UFMG, Maria da Consolação Moreira, seguida 
de coquetel.   

O coordenador  da Ligami, Wardislau Ferreira, lembra de que a participação na Ligami 
é de grande relevância para os acadêmicos, permitindo, dentre outros benefícios: 
participação gratuita nas aulas semanais no curso da Somiti para residentes,  valores 
diferenciados na inscrição de diversos eventos, estágio extracurricular e pontuação na 
análise curricular para a residência. “Participar da liga e das atividades que ela propõe 
contribui além do conhecimento e prática adquiridos, como fator diferencial junto à 
residência”, conclui. 

O valor da inscrição é de R$15,00 
para sócios Somiti e R$30,00 
para não sócios.

Somiti valoriza associados
Sócios Somiti contam com benefícios exclusivos e a anuidade não é 
retroativa. A inscrição vale durante um ano. Neste período, você ga
rante descontos especiais para realizar os cursos de imersão da Somiti 
e para participar dos eventos científicos promovidos pela entidade.

Depois de um ano, se o valor da anuidade não for quitado, você não fica 
devendo nada à Somiti. Poderá se filiar novamente, quando 
quiser, sem pagar valores retroativos.

Curso reuniu especialistas de várias 
áreas, liderança das organizações 
de saúde e gestores. Foto: Douglas 
Barbosa.

Profissionais de Minas Gerais e de outros estados têm se beneficiado com os cursos 
promovidos pela Somiti. Nesta semana, o destaque foi o GASU - Gestão Avançada em 
Serviços de Urgência. O encontro reuniu especialistas de várias áreas, liderança das 
organizações de saúde e gestores.

A iniciativa visou a melhoria de desempenho nos serviços de urgência e foi coordenada 
pelos engenheiros Alécio Rodrigues e Marcos Naguettini e o especialista em medicina 
intensiva e gestão de saúde Welfane Cordeiro Júnior.

Conhece os principais pontos 
das novas diretrizes da American 
Heart 2015?

Sabe iniciar a nutrição parenteral precoce 
em prematuros extremos com segurança 
e de forma adequada, não esquecendo de 
iniciar também a dieta enteral?

Sabe o momento para indicar 
transfusão para o paciente?

Ministra com segurança seda
ção e analgesia?

A 6ª Jornada de Integração Somiti e o 2º Congresso Mineiro de Medicina de Emergên-
cia da Abramede/MG – Regional Zona da Mata, que acontecem dias 11 e 12 de março, 
em Juiz de Fora, vão fornecer as informações atuais e necessárias para a prática 
adequada da equipe multiprofissional, da ‘Linha de cuidado do paciente crítico da 
urgência/emergência até a UTI’.

Segundo a vice-presidente da Somiti, pediatra especialista em neonatologia em nutri-
ção enteral e parenteral pediátrica, Amarílis Batista Teixeira, a nutrição do recém-
nascido prematuro é uma emergência e iniciar a nutrição parenteral precoce é 
fundamental. “Escolhemos temas relevantes que trazem diferenças significativas nos 
resultados. A atualização do profissional deve ser constante”. Além da programação 
que está disponível no site da Somiti, os participantes ainda têm a oportunidade de 
participar, pós-evento, dos cursos: ACLS, BLS, FCCS e PVMA.

Para Amarílis Teixeira a atualização 
do profissional deve ser constante.  
Foto: Douglas Barbosa
 

Confira a 
completa e faça sua 

A organização tem o 
apoio da Eventus. 
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