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‘Treinamento em Massa’ chega à sexta edição

Mavit é sucesso em BH

Chegou a 5ª Jornada de Integração Somiti

A Sociedade Mineira de Terapia In-
tensiva (Somiti) realizou na última 
terça-feira, 27, o VI Fórum de Defesa 
Profissional da Somiti. O encontro, 
que reuniu representantes de enti-
dades mineiras e nacionais, aconte-
ceu na sede da Associação Médica 
de Minas Gerais (AMMG). 

A presidente da Somiti, Fátima Lú-
cia Guedes Silva, apresentou a So-
ciedade e falou da importância do 
debate e de um consenso entre as 
instituições sobre os limites de atua-
ção de seus representantes.  

Segundo o conselheiro do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), Hermann 
Alexandre Vivacqua Von Tiesenhau-
sen, para que não haja conflitos de 
interesse é preciso que o médico te-
nha consciência de que está subor-
dinado ao Código de Ética Médica. 
“Não há como o CFM interferir nas 
atividades associativas, mas se es-
tas atividades quebram as regras de 
respeito mútuo, cabe ao CFM fazer 
uma avaliação”, ponderou. 

Da mesma forma, o presidente do 
Conselho Regional de Medicina de 
Minas Gerais (CRM MG), Fábio Guer-
ra, afirmou que este é um momento 
de muitas mudanças, com dificulda-
des a serem trabalhadas. “É preciso 
separar as questões éticas das ad-
ministrativas, que são ligadas me-
ramente às Sociedades, devendo o 
Conselho atuar na orientação e na 
fiscalização dos encaminhamentos, 
frente à possibilidade de infração”. 

O presidente da Associação Médi-
ca de Minas Gerais (AMMG), Lincoln 
Lopes Ferreira, que também repre-
sentou a Associação Médica Brasi-
leira (AMB), falou das dificuldades 
atuais e da importância do cumpri-
mento das normas estatutárias. “Os 
interesses individuais não podem ul-
trapassar os interesses da institui-
ção que o indivíduo representa. A 
entidade está amparada em seus re-

gimentos. Se há uma lacuna que não 
está prevista, propostas de mudan-
ças devem ser apresentadas, con-
forme suas normas”. 

Debate será ampliado
O representante da Associação 
de Medicina Intensiva Brasileira 
(Amib), Marcelo de Oliveira Maia, 
elogiou a Somiti pelo trabalho inde-
pendente e ativo que desenvolve na 
defesa profissional e afirmou que 
“se as Regionais atuarem em con-
junto haverá um resultado positi-
vo nacional”. Questões referentes à 
negociação junto ao Governo Fede-
ral, incluindo luta por um teto base 

para o médico intensivista, e cria-
ção da carreira de estado do médi-
co foram apresentadas.  

A gestora de qualidade da Somiti, 
Maria Aparecida Braga, coordenou 
o debate realizado após as apresen-
tações e ressaltou os dois focos do 
Fórum: a importância da valoriza-
ção profissional, o reconhecimento 
da especialidade e de uma remune-
ração adequada. Nesse tema, Braga 
destacou a necessidade de evoluir-
mos na carreira de estado do médi-
co e na remuneração por resultados. 
Com relação ao papel dos represen-
tantes, a mudança de modelo foi 
abordada. “Acreditamos em um mo-
delo de governança e escuta que nos 
permita evoluir de forma harmonio-
sa com enfrentamento imediato dos 
conflitos, já que em várias situações 
não é possível aguardar modifica-
ções no estatuto”, avaliou. A gestora 
propôs a continuidade e o aprofun-
damento do debate.  
 
Também participaram do evento o 
presidente da Unimed BH, Samuel 
Flam, diretor do Sindicado dos Médi-
cos de Minas Gerais, Eduardo Almei-
da Cunha Filgueiras, representante 
do Conselho Consultivo e Fiscal da 
Somiti, Waldemar Henrique Fernal, 
e o assessor jurídico da AMMG, Rei-
naldo André M. Montenegro.  
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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
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Educação continuada
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Divulgação

Dia 25 de outubro, último domingo, na Praça JK, em 
Belo Horizonte, a Sociedade Mineira de Terapia Intensi-
va (Somiti) realizou a sexta edição do ‘Treinamento em 
Massa de Ressuscitação Cardiopulmonar’. Pessoas de 
todas as idades receberam informação de como agir de 
forma adequada diante de uma situação de emergên-
cia e foram orientadas na aplicação correta das mano-
bras de reanimação cardiopulmonar.

O Conselho Regional de Odontologia (CRO) também 
participou com o Circuito Odontológico. Representan-
tes da Somiti junto à Comissão de Odontologia Hospi-
talar e à Comissão de Odontologia do Sono propaga-
ram conhecimentos importantes sobre a saúde bucal.

Esta iniciativa da Somiti faz parte das ações direcio-
nadas ao público leigo e que também podem e devem 
ser levadas às empresas. Um bom exemplo é a matéria 
publicada no jornal Folha de São Paulo, nesta quarta-
feira, 28, contando a histórias de pessoas que ‘ressus-

citaram’ no metrô de São Paulo após paradas cardía-
cas. Leia! 

Para saber mais sobre o Somiti in company entre em 
contato:  somiti@somiti.org.br. 

Desenvolvido pela Sociedade Mineira de Terapia Intensi-
va (Somiti), o Mavit - Manejo de Vias Aéreas e Intubação 
Traqueal - capacita o aluno para avaliar adequadamente 
a via aérea e sistematizar o atendimento.  O curso é divi-
dido em atividades teóricas e práticas, com o uso de ma-
nequins e equipamentos selecionados cuidadosamente 
para cada cenário. Saiba mais. 

No último fim de semana, no Centro de Treinamento da 
Somiti, em Belo Horizonte, 24 alunos participaram e no-
vas turmas já estão agendadas. Confira!

A cidade de Montes Claros sediará, dias 30 e 31 de 
outubro, a 5ª Jornada de Integração Somiti. O even-
to é realizado juntamente com o 1º Congresso Norte 
Mineiro de Medicina de Emergência da Abramede MG 
– Regional Montes Claros e é resultado de uma parceria 
da Somiti com a Associação Brasileira de Medicina de 
Emergência – Regional Minas Gerais.  O tema central 
é a ‘Linha de cuidado do paciente crítico da urgência/
emergência até a UTI’. 

De acordo com o professor e médico da Unidade de Te-
rapia Intensiva da Santa Casa de Montes Claros, Luiz 
Ernani Meira Junior, o evento contribuirá para a atua-
lização profissional, estímulo acadêmico e congregação 
entre os profissionais participantes. “É muito importan-
te apresentar aos acadêmicos de medicina e enferma-
gem temas sobre terapia intensiva e medicina de emer-
gência”, afirma.

 

SAIBA MAIS

Marcelo de Oliveira Maia, representante 

da Amib, elogiou a atuação da Somiti

O curso de imersão de 10 horas é teórico-prático. Coordenam: Hugo Corrêa de Andrade Urbano e Leandro Pereira Vieira

I SIMPÓSIO SOMITI 
DE ATUALIZAÇÃO DO ACLS

DIRETRIZES AHA 2015

4 de dezembro, de 19h às 22h30 
Royal Center Hotel

Rua Rio Grande do Norte, 1015
Savassi - BH

Convidado 
Especial: 
Prof. Dr. Sérgio Timerman

Ex-alunos dos cursos 
ACLS e BLS Somiti têm 
desconto na inscrição.

INSCREVA-SE

Fórum debate conflito de interesses

Douglas Barbosa

       Agenda Mavit

Belo Horizonte 
21 de Novembro de 2015 8h às 18h
22 de Novembro de 2015 8h às 18h

Montes Claros 
27 de Novembro de 2015 13h30 às 23h30
28 de Novembro de 2015 7h30 às 17h30

 Para Hermann 

Tiesenhausen, é 

preciso que o médico 

tenha consciência de 

que está subordinado 

ao Código de Ética 

Médica

http://www.somiti.org.br/visualizacao-de-noticias/pt-br/ler/96/saiba-historias-de-quem-ressuscitou-no-metro-de-sp-apos-paradas-cardiacas
mailto:somiti@somiti.org.br
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/jornadas/5%C2%AA-jornada-integracao-somiti-norte-de-minas/5/178
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/simposios/i-simposio-somiti-de-atualizacao-do-acls:-diretrizes-aha-2015/1/186
http://www.periminas.com.br/
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14
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



