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O evento é direcionado aos enfermeiros, 
fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, 
odontólogos e psicólogos.

EVENTO EM JF FOI UM SUCESSO
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Atualização de conhecimentos e troca de experiências 
multiprofissionais marcaram a 6ª Jornada de Integração 
Somiti e o 2º Congresso Mineiro de Medicina de Emer-
gência da Abramede/MG – Regional Zona da Mata, 
realizados nos dias 11 e 12 de março, em Juiz de Fora. 
Com o tema ‘Linha do cuidado do paciente crítico da 
urgência e emergência até a UTI’, médicos e outros 
profissionais da saúde puderam debater, dentre outros 
temas: os principais pontos das novas diretrizes da 
American Heart 2015; Nutrição parental precoce; 
Transfusão, sedação e analgesia; Cuidados do Paciente 
neurocrítico; Mobilização precoce; Sepse e controle de 
infecção.

Nova oportunidade
Dias 13 e 14 de maio acontecem em Muriaé, Fundação 
Cristiano Varella, a 7ª Jornada de Integração Somiti e o 3º 
Congresso de Medicina de Emergência da Abramede/
MG – Regional Muriaé. Além da ampla abordagem 
sobre o paciente crítico haverá cursos: BLS e MAVIT (14 de 
maio), ACLS, PVMA e USPI (14 e 15 de maio). Ao se 
inscrever no curso o aluno tem acesso à Jornada.

O Departamento de Fonoaudiologia da Somiti, em par-
ceria com o Conselho Regional de Fonoaudiologia - 6ª 
Região, promove o painel  ‘Visão interdisciplinar do 
paciente disfágico’, em comemoração ao dia internacio-
nal da disfagia, 22 de março, das 20h às 22h, na 
Associação Médica de Minas Gerais.

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA PROMOVE PAINEL

O médico Henrique Barroso falou 
aos residentes sobre 'Fibrilação 
atrial em pacientes críticos’.
Foto: Douglas Barbosa

AULA PARA RESIDENTES ABORDARÁ BRADIARRITMIAS

O ‘Curso Somiti para Residentes e Especializandos em 
Medicina Intensiva’ terá como aula do dia 22 de março, 
próxima terça-feira, ‘Abordagem das bradiarritmias’, com 
a gestora de qualidade da Somiti e intensivista, Maria 
Aparecida Braga. O encontro é às 18h30, na sede da 
Associação Médica de Minas Gerais.

No dia 15, o especialista Henrique Barroso falou aos 
residentes sobre 'Fibrilação atrial em pacientes críticos'. 
A inscrição para o curso, que tem duração de dois anos, 
é gratuita e os alunos com 75% de participação recebem 
certificação. 

CURSO CAPACITA CORPO CLÍNICO

Dia 10 de março, a gestora de qualidade da Somiti, Maria Aparecida Braga, ministrou 
a palestra  ‘O Profissional de Saúde Frente aos Desafios do Atendimento nas Urgên-
cias e Emergências’, durante a abertura do Curso Anual de Emergências em Clínica 
Médica, da Santa Casa de Juiz de Fora.

O curso visa a atualização do corpo clínico, além de oferecer aos acadêmicos da 
cidade um conhecimento de emergência, em um local onde eles poderão ser resi-
dentes futuramente. Neste primeiro semestre as aulas acontecem até 30 de junho.
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