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A Somiti iniciou o programa ‘Somiti Visita’. O objetivo é 
estar mais próximo dos profissionais e dos serviços de 
saúde. O diretor de ensino da entidade, Daniel Azevedo, 
esteve no Hospital Felício Rocho e ministrou uma aula 
de ressuscitação cardiopulmonar do Advanced Cardiac 
Life Support (ACLS). Participaram residentes de clínica 
médica e de terapia intensiva do hospital.

De acordo com Azevedo, a ideia é estreitar os laços 
entre a Somiti e o os programas de residência, criando 
oportunidades de capacitação para os  profissionais, 
por meio de treinamento frequente dos que atuam na 
urgência, emergência e terapia intensiva. “Fui muito 
bem recebido no Felício Rocho. Fizemos uma simula-
ção de atendimento com manequim e com desfibrilador, 
com as devidas correções das principais dificuldades 
encontradas. Em seguida realizamos uma aula expositi-
va teórica”, conta o diretor.

Em 2017, a Somiti manterá o programa. Centros de Te-
rapia Intensiva podem solicitar a aula em uma de suas  
reuniões semanais pelo telefone: (31) 3222-3172.

A diretoria da Somiti se reuniu na última terça-feira (13) 
com representantes do MG Transplantes. Com a parceria, 
integrantes das ligas acadêmicas das duas instituições re-
ceberão treinamentos da Somiti e poderão participar das 
diversas atividades propostas.

De acordo com a gestora de qualidade da Somiti, Maria 
Aparecida Braga, a parceria vai ao encontro das ações 
da entidade de estímulo e formação adequada dos aca-
dêmicos, bem como salvar vidas. O MG Transplantes é 
composto por centros de notificação, captação e distribui-
ção de órgãos na região Metropolitana de Belo Horizonte, 
Zona da Mata, Sul, Oeste, Nordeste e Leste do Estado. É 
responsável por coordenar a política de transplantes de 
órgãos e tecidos em Minas Gerais, regulando o processo 
de notificação, doação, distribuição e logística, avaliando 
resultados e capacitando hospitais e profissionais afins na 
atividade de transplantes.
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IntensIvIstas debateram ventIlação  
mecânIca de alta FrequêncIa. 

V encontRo de teRapia  
intenSiva pediátrica

em deStaque  

entidade FiRma paRceRia com mG tranSplanteS

Aconteceu, dia 13 de novembro, o V Encontro de Te-
rapia Intensiva Pediátrica, na sede da Somiti. O tema 
abordado foi Ventilação Mecânica de Alta Frequência. 

Segundo a vice-presidente da Somiti, a intensivista 
e pediatra Amarilis Batista, citando o autor, Dr. Fer-
guson, os objetivos do suporte ventilatório em pa-
cientes com síndrome do distress respiratório agudo 
e lesão pulmonar aguda mudaram dramaticamente 
nas últimas duas décadas. “Mais do que obtermos 
gasometrias normais, demonstrou-se em vários estu-
dos controlados e randomizados que a maneira como 
empregamos a ventilação mecânica (VM) tem grande 
impacto nos resultados, incluindo a mortalidade. Evi-
tar, ou no mínimo limitar a lesão pulmonar induzida 
pelo ventilador (VILI) é agora o maior foco quando se 
considera qual a melhor estratégia para ventilar os 
pacientes.” 

As reuniões acontecem bimestralmente, com a par-
ticipação de médicos residentes e do corpo clínico 
das instituições com Programas de RM em Terapia 
Intensiva Pediátrica, na cidade de Belo Horizonte e 
convidados. Para participar entre em contato com a 
Somiti (31) 3222 3172. As inscrições são gratuitas.

pRotocolos colaboRatiVos em andamento

As reuniões para discussão de desenvolvimento de proto-
colos colaborativos estão em andamento. O último encon-
tro aconteceu dia 13 de dezembro, na Somiti.

Dr. Reginaldo Aparecido Valacio coordenou as atividades 
com a presença de preceptores e residentes de terapia 
intensiva e emergência. Também participaram os coorde-
nadores do projeto Dr. Saulo Fernandes Saturnino e Dr. 
Leonardo Paixão. Eles trabalham na formação da rede de 
aprendizado compartilhado, desenvolvimento de compe-
tências no ecossistema das evidências e liderança parti-
lhada para implementação desses protocolos. O tema ini-
cial é sepse. Mais informações: (31) 3222- 3172.reginaldo aparecido valacio coordenou as atividades.

acls em ipatinga
No último fim de semana, profissionais da Fun-
dação São Francisco Xavier - Hospital Márcio 
Cunha, em Ipatinga, participaram do Advanced 
Cardiac Life Support (ACLS) da Somiti, em Ipatin-
ga. Foram duas turmas bastante animadas e de-
dicadas ao treinamento. O resultado não poderia 
ser outro: Sucesso!

As inscrições para o ACLS já estão abertas para 
2017.

inscrições

http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support-for-experienced-providers/4/24
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-trauma-life-support/4/30
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20curso-interdisciplinar-em-terapia-intensiva/4/21
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20principios-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/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14
http://conteudo.somiti.org.br/curso-gasu
http://www.congressosomiti.com.br/
http://www.congressosomiti.com.br/
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-de-imersao/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://www.forumsepse.com.br/2017/
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