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I Congresso Mineiro de Psicologia Hospitalar com Ênfase em Urgência, Emergência e UTI

 AGENDESE
25 a 27 de Maio de 2017 

Dr. Frederico Bruzzi de Carvalho
Presidente do Congresso 

da AbramedeMG

Local: Hotel Dayrell
Rua Espirito Santo, 901,
Centro – BH/MG

Dr. Eduardo Fonseca Sad
Presidente do Congresso 

da Somiti

PARCERIA COM A SAMMG CAPACITA ACADÊMICOS

De 23 a 25 de junho, a Somiti participou do I Curso de 

Atualização em Trauma e Emergências Clínicas, promovi-

do pela Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas 

Gerais (Sammg), no Centro de Convenções e Eventos da 

Associação Médica de Minas Gerais (AMMG). 

De acordo com o presidente da Sammg, André Marins, 

esta primeira edição recebeu mais de 250 inscritos e 

contou com a presença das ligas acadêmicas de medi-

cina que trouxeram suas experiências de sucesso e 

receberam, as vencedoras, um curso gratuito da Somiti. 

“Uma grande oportunidade de atualização, conhecimen-

tos práticos e troca de experiências”, disse Marins. 

Na programação estavam as novas diretrizes em atendi-

mento pré-hospitalar e suportes básico e avançado de 

vida, além das situações emergenciais vivenciadas pelos 

plantonistas nas unidades de pronto atendimento e de 

terapia intensiva. Os professores da Somiti Daniel Azeve-

do e Thaís Falcão também ministraram palestras no 

curso. Por meio da parceria firmada entre as entidades, a 

Somiti estará presente nos eventos da Sammg promo-

vendo, dentre outras ações, o curso Hands Only, gratui-

tamente, para os participantes. 

Fotos: Douglas Barbosa

Dia 28 de junho, o departamento de Psicologia da Somiti 

promoveu o I Painel de Bioética: Do Direito à Saúde, à 

Vida e Morte, à Espiritualidade.

Cursos e eventos 
rendem pontos
Para ampliar os benefícios de seus associados, os cursos

 e eventos da Somiti são pontuados na prova de título da 

Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), na 

renovação do Titulo de Especialista, na Comissão Nacio-

nal de Acreditação (CNA), no Processo Seletivo da Asso-

ciação de Apoio a Residência Médica de Minas Gerais 

(Aremg).

ACLS - Advanced Cardiac Life Support

ACLS EP - Advanced Cardiac Life Support for 
Experienced Providers

BLS - Basic Life Support

CITIN - Curso de Imersão em Terapia Intensiva 
Neurológica

ECTE - Emergências Clínicas e Traumáticas para 
Enfermeiros

FCCS - Fundamental Critical Care Support

GASU - Gestão Avançada em Serviços de Urgência

MAVIT - Manejo de Vias Aéreas e Intubação Traqueal

PICC US - Peripherally Inserted Central Venous Catheter 
Ultrassom

PVMA - Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto

TINP - Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica

Os cursos contemplados são:

USPI - Ultrassom para Intensivistas

A Somiti fechou parceria com o Núcleo de Pesquisa 

em Pneumologia e Terapia Intensiva, da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, para a realização do III Curso 

de Ventilação Mecânica da UTI, dias dois e três de 

setembro, no Centro de Convenções do Indepen-

dência Trade Hotel Juiz de Fora.

Parceria em Juiz de Fora 
promove Curso de Ventilação 
Mecânica da UTI

Confira a 
programação 

Inscrevase

INFECÇÃO POR FUNGOS FOI TEMA DE AULA

Aula: Infecções necrotizantes de partes moles  

Dr. Carlos Starling

Data: 5 de julho

Horário: 18h30

Local: Av. João Pinheiro, 161 – Centro

Christiano A. Coli Nogueira
Foto: Douglas Barbosa.

O ‘Curso Somiti para Residentes e Especializandos em 

Medicina Intensiva’ mantêm seu ciclo de aulas sobre in-

fecções. Dia 28, o tema foi ‘Infecções por fungos na UTI’, 

com o especialista Christiano A. Coli Nogueira. Na próxi-

ma semana, cinco de julho, o diretor da Sociedade Minei-

ra de Infectologia, Carlos Starling, falará sobre  ‘Infecções 

necrotizantes de partes moles’.

Inscrições gratuitas. Vagas limitadas.

Veja a programação completa e inscrevase.

MAVIT TEM NOVAS TURMAS

  
Aluna do Mavit treina intubação 
de vítima de encarceramento.

O encontro contou com a participação do advogado es-

pecialista em Gestão de Negócios, doutor em Direito 

Público e Direito da Saúde, Ronaldo Behrens, o intensi-

vista e presidente da Comissão de Bioética Hospitalar do 

Hospital João XXIII, Harlen Thadeu Merched, e o doutor 

em teologia, padre Paulo Sérgio Carrara.

Segundo a coordenadora do departamento, Tárcia Dutra, 

o painel buscou reavivar a discussão da bioética a partir 

do paradigma biomédico, visando chegar a sua dimen-

são coletiva. ”O propósito desse evento é estimular refle-

xões que fortaleçam sua transdisciplinaridade”, explicou. 

Para a psicóloga, a iniciativa, que  contou com uma pla-

teia multiprofissional, levou a conclusão de que dialogar 

é fundamental. “Eventos como esse favorecem o espaço 

vazio de encontros dialógicos! Para favorecer a cidadania 

e a dignidade humana com o cuidado integral à saúde, 

há que compreender que a vida e morte simplesmente 

apontam para nossa condição humana, de fato, tão ba-

nalizada nos tempos contemporâneos”.

Interessados em fazer contato com o Departamento de 

Psicologia da Somiti podem encaminhar e-mail para: 

somiti@somiti.org.br.

O tema é de grande relevância para os residentes, já que, 

segundo a literatura científica, as infecções das partes 

moles estão entre as principais causas de morbidade em 

hospitais e na comunidade. Normalmente têm origem 

em lesões cutâneas, mas ocasionalmente podem surgir 

como manifestação de uma infecção mais generalizada, 

como uma endocardite. Possuem etiologia variada, di-

versas manifestações clínicas e diferentes graus de inten-

sidade. O diagnóstico precoce é essencial, pois sem 

tratamento estas infecções possuem uma mortalidade 

elevada. Venha saber mais sobre o tema!

Uberlândia  8 de julho

Gov. Valadares  16 de julho

Santa Maria  30 de julho

Alfenas  5 de agosto

Alfenas  6 de agosto

Vitória  13 de agosto

Bauru  19 de agosto

Bauru 20 de agosto

Belo Horizonte  27 de agosto 

Pediatric Advanced 
Life Support 

PALS 
Venha se capacitar 
para uma  abordagem 
eficiente e segura!

 30 a 31 de Julho 
Belo Horizonte  

 PALS - Pediatric Advanced Life Support

Padre Paulo Sérgio Carrara, 
Harllen Merched, Tárcia 
Dutra e Ronaldo Behrens.
Fotos: Douglas Barbosa

PSICOLOGIA DEBATEU BIOÉTICA

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/arquivos/upload_download/arquivo_upload_20160627090736.pdf
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos/iii-curso-de-ventilacao-mecanica-da-uti/11/206
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-de-imersao/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos-de-imersao/pediatric-advanced-life-support/4/205
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
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