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Nova diretoria tem 82% dos votos

FCCS: Atualização em Curvelo

Última aula de 2015 traz SCA

Somiti recebe selo da AHA
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Agenda de cursos Somiti, faça sua inscrição:
Veja as próximas datas do ACLS

Veja as próximas datas do ACLS EP

Veja as próximas datas do ATLS

Veja as próximas datas do BLS

Veja as próximas datas do CITI

Veja as próximas datas do ECTE 

Veja as próximas datas do FCCS

Veja as próximas datas do MAVIT

Veja as próximas datas do PVMA

Veja as próximas datas do RCP

Veja as próximas datas do TINP 

Veja as próximas datas do USPI

Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Todos os direitos reservados.
Av. João Pinheiro, 161, /T05 – Centro – CEP 30130-180 – Belo Horizonte/MG

Telefones: 31 3222-3172 / 3247-1645 / 9202-0432 – somiti@somiti.org.br

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Douglas Barbosa

Arquivo Somiti

Dias 13 e 14 de novembro, a Unimed Gerais de Minas, lo-
calizada em Curvelo, promoveu para seus colaboradores 
o FCCS - Fundamental Critical Care Support. 

A coordenadora do CTI e instrutora da Sociedade Minei-
ra de Terapia Intensiva (Somiti), Cintia de Souza Ferrei-
ra, disse que a iniciativa contou com 22 alunos, incluindo 
profissionais do pronto-atendimento municipal e da ope-
radora. A grande maioria dos alunos são profissionais 
com ampla experiência.

Segundo Ferreira, o objetivo da promoção deste curso 
pela Unimed Gerais de Minas foi suprir a necessidade 
de reciclagem das equipes. “Independente da idade e do 
conhecimento, a atualização é muito importante. A ação 
com foco em práticas consolidadas em nível internacio-
nal, baseada em evidências científicas, traz mais seguran-
ça para o profissional, seu paciente e a instituição onde 
ele atua. Escolhemos os FCCS por ser um curso mais am-
plo e com atividades teóricas e práticas. O resultado foi 
bastante positivo e pretendemos continuar o trabalho”.

A próxima turma de FCCS da Somiti acontece em Belo 
Horizonte, dias 12 e 13 de dezembro. Informações. 

Dia 24 de novembro será realizada a última aula de 2015 
do ‘Curso para Residentes e Especializandos em Tera-
pia Intensiva’, da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva 
(Somiti). O tema ministrado pela cardiologista Dinalva 
Aparecida Mendes será ‘SCA com supra de ST’.

De acordo com a literatura científica, a dor torácica é 
umas das principais causas de urgência clínica, respon-
dendo por 5-10% de todos os atendimentos. Este sin-
toma costuma ser a manifestação principal de várias 
doenças graves, algumas com risco de morte imediata, 
como a síndrome coronária aguda (SCA). O diagnósti-
co preciso e rápido possibilita a instituição de medidas 
terapêuticas específicas e com possibilidade efetiva de 
salvar vidas. 

As inscrições para o ‘Curso para Residentes e Especiali-
zandos em Terapia Intensiva’ são gratuitas. O programa, 
que retorna em 2016, pode ser concluído em até dois 
anos e a certificação é concedida a quem cumprir 75% 

do curso. Alunos com 85% de participação têm direito a 
um treinamento de imersão gratuito, exceto ATLS. Mais 
informações (31) 3222-3172.

CFM debate formação de 
emergencista

O Conselho Federal de Medicina realiza, dia 24 de no-
vembro, em sua sede em Brasília, o I Fórum de Forma-
ção do Médico Emergencista. O conteúdo trará temas 
relacionados à formação do médico emergencista: ex-
periências, conceitos, modelos de formação; habilidades 
e competências em Medicina de Emergência; Conteúdo 
programático; Formação e capacitação de Preceptores; 
Titulação em Medicina de Emergência; entre outros.

O e-mail para contato é eventos@portalmedico.org.br. 

Seminário aborda Saúde Baseada 
em Evidências 

De 10 a 12 de dezembro acontece o I Seminário Interna-
cional de Prática em Saúde Baseada em Evidências, em 
Belo Horizonte. Os temas incluem: ‘Decisões sobre os 
melhores tratamentos’, ‘Modernas ferramentas e inicia-
tivas globais para a prática do nosso meio’ e ‘Colabora-
ção para integrar ensino e cuidado’.

O objetivo do encontro, que traz convidados nacionais 
e internacionais, é desenvolver competências para   a  
prática  da  saúde  baseada  em  evidências nas unidades 
de saúde. 

A American Heart Association (AHA) congratulou a 
Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti) com o 
selo prata, reconhecendo a entidade como Centro de 
Treinamento altamente qualificado e responsável pela 
capacitação de mais de dois mil e quinhentos alunos, 
anualmente. 

No Brasil, apenas quatro instituições possuem o selo. 
As categorias diamante e ouro correspondem, respec-
tivamente, a 12 mil e sete mil alunos treinados com qua-
lidade e não existem, atualmente, instituições certifica-
das no Brasil. 

A diretora de Programas de Cuidados Cardiovascula-
res de Emergência - América Latina, Caribe, Espanha e 
Portugal da AHA, Wanda Miranda Barreto, disse que o 
Programa de Reconhecimento homenageia os centros 
internacionais de formação que tiveram desempenho 
exemplar e se dedicam à missão da AHA para salvar 
mais vidas em sua comunidade. “Estes centros de for-
mação aderiram às diretrizes rigorosas de qualidade. 
Parabéns!”

Cursos e eventos acontecem 
em dezembro 
O curso ACLS - Advanced Cardiac Life Support é realiza-
do mensalmente e já estão abertas as inscrições para 
cinco e seis de dezembro. O BLS – Suporte Básico de 
Vida tem turmas programadas para: três, cinco, 10, 12 e 
19 de dezembro, faça sua inscrição. Turmas in company 
também podem ser agendadas (31) 3222-3172. 

No dia quatro de dezembro acontece o Simpósio Somiti 
de atualização do ACLS Diretrizes AHA 2015, Royal Cen-
ter Hotel, 19h, com a presença do convidado especial: 
professor Dr. Sérgio Timerman. As inscrições são gra-
tuitas para sócios Somiti. Para participantes do ACLS 
ou BLS com a Somiti o valor é de R$ 30,00 e para não 
sócios R$ 60,00. Informações e inscrições. 

Informações: somiti@somiti.org.br (31) 3222-3172 - www.somiti.org.br

TINP - Curso de Terapia 
Intensiva Neonatal e Pediátrica

O TINP é um curso de imersão teórico-prático que 
aborda as principais doenças que acometem a criança 

e o recém nascido criticamente enfermos.

Objetivo: capacitação no atendimento das crianças com doenças 
críticas na sala de emergência e na UTI

 Reanimação
 Neonatologia
 Sistema respiratório
 Sistema circulatório

 Sistema gastrointestinal e 
metabólico

 Sistema Nervoso Central
 Aulas práticas

Temas a serem abordados:

Nas inscrições estão inclusos: Material didático, coffee break e certificação mediante aprovação.
Público alvo: Médicos e acadêmicos do último ano de Medicina.
Carga horária: 20 horas

Data: 8 e 9 de dezembro de 2015 | Local: Belo Horizonte

Vagas limitadas!
CLIQUE AQUI e faça a sua inscrição

Informações: somiti@somiti.org.br (31) 3222-3172 - www.somiti.org.br

Terminou na última terça-feira (17), o processo eleitoral 
da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti). Com 
82,22% dos votos foram eleitos os integrantes da chapa 
Experiência e Integração, para o biênio 2016-2017. 

Fazem parte da nova diretoria executiva da Somiti: Hu-
go Urbano, presidente; Amarílis Batista Teixeira, vice
-presidente; Leandro Braz de Carvalho; diretor secre-
tário; Rogério de Castro Pereira, diretor 1º tesoureiro; 
Frederico Rodrigues Anselmo, diretor 2º tesoureiro; 
Jorge Luiz da Rocha Paranhos, diretor científico. A 
posse será em janeiro. 

Após a divulgação do resultado, o presidente eleito Hu-
go Urbano afirmou: “Temos feito um amplo, complexo e 
integrado trabalho de equipe. Os resultados que colhe-
mos são fruto do trabalho de todos. Esperamos conti-
nuar contando com a participação e contribuição desta 
grande equipe. Temos muito a construir. Obrigado a to-
dos, continuamos juntos!”

Douglas Barbosa

Waldemar Fernal e Marco Antônio Reis (sentados) da 

Comissão Eleitoral. A presidente atual, Fátima Guedes, ao 

lado dos eleitos Amarílis Teixeira e Hugo Urbano

A coordenadora do CTI, Cintia Ferreira, o aluno 

Gerson Lopes, que fez aniversário no dia do curso, 

e o coordenador do FCCS, Leandro Braz 

‘Transporte do Paciente Crítico’ foi o tema da aula de José 

Renato Carneiro

INSCRIÇÕES INFORMAÇÕES

EVENTOS EM DESTAQUE 

http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/simposios/i-simposio-somiti-de-atualizacao-do-acls:-diretrizes-aha-2015/1/186
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/fundamental-critical-care-support/4/9
http://sistemas.cfm.org.br/eventos/participante/cadastro/96550ba0fd755ae23aa65f05ef0307f0
http://www.somiti.org.br/visualizacao-de-noticias/pt-br/ler/98/seminario-aborda-saude-baseada-em-evidencias
www.periminas.com.br
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
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/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

