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ÚLTIMAS NOTÍCIAS. . . . . . . . . . .   
Conselho de odontologia recebe 
convite do Ministério da Saúde

Maria Thereza Fonseca Martins, responsável pelo Conselho de 
Odontologia da Somiti, irá participar a convite do Ministério da 
Saúde da solenidade na qual será anunciada a criação da Portaria 
nº 1.032, que reconhece a o procedimento odontológico nos 
procedimentos do SUS. O anúncio será realizado no dia 21 de 
junho, no auditório do Edifício Premium, em Brasília. 

A Portaria nº 1.032, publicada no Diário Oficial da União no dia 6 
de maio de 2010, insere procedimentos 
o d o n t o l ó g i c o s  n a  Ta b e l a  d e  
Procedimentos, Medicamentos, Órteses 
e Próteses e Materiais Especiais do SUS 
para atendimento às pessoas com 
necessidades especiais em ambiente 
hospitalar.  Com o anúncio, os hospitais 
e profissionais que prestam serviço para 
o SUS passarão a receber repasse 
financeiro para realizar procedimentos 
odontológicos em ambiente hospitalar. 
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Psicóloga da Somiti tem dissertação 
de mestrado aprovada na UFRJ

“Percepção do médico sobre comunicação de más notícias em 
unidade de terapia intensiva: contribuições na formação e educa-
ção continuada”. Este é o tema da dissertação de mestrado 
apresentada pela intensivista e uma das responsáveis pelo 
Conselho de Psicologia da Somiti, Ana Maria Pueyo de Magalhães, 
no dia 13 de maio, no Hospital 
Clementino Fraga Filho, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A 
dissertação, aprovada pela banca 
examinadora, foi orientada pelo 
professores Cid Marcos N. David, José 
Roberto Lapa e Elizabeth Costa Dias.  

 Leia Mais! 

Participe dos cursos da Somiti!  
Vagas Limitadas!

Os alunos recebem todo o material didático, alimentação e 
certificado dos cursos. 

19 e 20 de junho de 2010 - ACLS

O Advanced Cardiac Life Support - “Suporte Avançado de Vida 
em Cardiologia” (ACLS) iniciará nova turma em Belo Horizonte, nos 
dias 19 e 20 de junho. O ACLS é um treinamento em emergências 
cardíacas, ressucitação e atendimento ao paciente com ataque 
cerebral voltado a médicos, acadêmicos de medicina do 6º ano e 
enfermeiros. A parte prática utiliza manequins dotados de simula-
dores das mais variadas arritmias, eletrodos para monitorização e 
sensores para desfibrilação e cardioversão. 

26 e 27 de junho de 2010 – FCCS

O Fundamental Critical Care Support – “Suporte Básico em 
Cuidados Intensivos” (FCCS) abrirá nova turma em Belo Horizonte 
nos dias 26 e 27 de junho. É um treinamento voltado a médicos, 
enfermeiros e fisioterapeutas que promove o ensino do atendimen-
to ao paciente crítico. A programação prática utiliza simulações em 
estações (Skill Stations) com o auxílio de manequins especiais para 
treinamento em ventilação mecânica, vias aéreas, reanimação, 
trauma e acessos venosos. 

13 e 14 de agosto de 2010 – PVMA

O “Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto” (PVMA) terá 
início em 13 e 14 de agosto. Trata-se de um curso teórico-prático 
com ênfase no manejo da insuficiência respiratória, principais 
ajustes de sedação e suporte clínico necessários à adequada 
indicação, instituição e manutenção da ventilação mecânica. As 
aulas são destinadas a médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. A 
parte prática utiliza manequins para manejo de vias aéreas e 
ventiladores para as demais demonstrações. 

Faça já sua inscrição! ! Clique aqui

Atenção!

Leia a entrevista dada por Rogério de Castro Pereira, 
presidente da Somiti ao jornal Hoje em Dia, no último dia 29, 
sobre a falta de CTIs em Minas Gerais. ! Clique aqui
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