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ÚLTIMAS NOTÍCIAS. . . . . . . . . . .   
Somiti inicia a criação do Centro de 
Formação de Intensivistas

“Facilitar a organização da residência e/ou especialização em 
terapia intensiva”. Segundo Rogério de Castro Pereira, presidente 
da Somiti, é esse o objetivo da Sociedade, que reuniu, no dia 21 de 
outubro, aproximadamente, 30 intensivistas, dentre eles, 9 
coordenadores de centros formadores de medicina intensiva de 
Minas Gerais para discutir as novas propostas na área. 

A Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) pretende 
aproximar, cada vez mais, o programa de residência com o 
programa de especialização em terapia intensiva, para que, em um 
futuro próximo, os dois programas se tornem uma coisa só. O 
centro formador se baseará no “Programa de Formação Orientado 
por Competência em Medicina Intensiva”, da instituição.  

Os participantes também definiram o programa de especializa-
ção, com aula uma vez por semana (às terças-feiras), cobrindo os 
temas definidos pela AMIB.  Serão selecionados palestrantes para 
contribuir com a programação científica do curso. “A Somiti está 
disposta a fazer propostas para agregar e facilitar a educação, a 
transmissão de conhecimento”, conclui Rogério de Castro.
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AGENDA SOMITI

Outubro

Novembro

Dezembro

30

l - Dayrell Hotel/BH

30

 - Casa Zep Tep/BH

06

 - Praça da Liberdade/ BH

06 e 7

 - Belo Horizonte /Grupo CRM Hospital São João de Deus

13 e 14

 - Itaúna / Grupo CRM-MG

20 e 21

 -  São Sebastião do Paraíso/Grupo CRM-MG

20 e 21

 -  Belo Horizonte

27 e 28

 - Montes Claros

03 e 04

 - Belo Horizonte

04

 - Belo Horizonte

04 e 05

 - Ponte Nova / Grupo CRM-MG

11 e 12

 - Três Corações / Grupo CRM-MG

11 e 12

 - Belo Horizonte

IV Fórum de Defesa Profissional

Confraternização dos 30 anos da Somiti 

V Campanha: Projeto UTI na Praça
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“UTI na Praça” 
No dia 6 de novembro, será 

realizada, na Praça da Liberdade, em 
Belo Horizonte, a quarta edição do 
projeto “UTI na Praça”, desenvolvido 
pela Sociedade Mineira de Terapia 
Intensiva. O programa tem o objetivo 
de aproximar o público da realidade 
das unidades de terapia intensiva e 
para isso são montados, em praças 
da capital, tendas com equipamentos 
de UTI adulto e neonatal para que a 
população possa ver de perto o 
funcionamento das unidades e todo o 
cuidado que é oferecido ao paciente. 

! Saiba Mais

Formada Comissão de               
Odontologia Hospitalar

As cirurgiãs–dentistas membros do Departamento de 
Odontologia da Somiti foram nomeadas por Arnaldo de Almeida 
Garrocho, presidente do Conselho Regional de Odontologia (CRO), 
para a composição da Comissão de Odontologia Hospitalar do 
Conselho. Maria Thereza Fonseca Martins, Alessandra de Souza e 
Santuza de Mendonça discutiram com Arnaldo Garrocho sobre os 
objetivos da Comissão.  e leia a matéria na íntegra, 
publicada na última edição do jornal do CRO. 

CLIQUE AQUI

Intensivistas discutem propostas para criação do Centro de 
Formação de Intensivistas

25 de outubro

Parabéns 
dentista pelo 
seu dia!
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