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Jornada garante público e palestras de alto nível

Promoção ACLS tem novo vencedor

Eleições da Somiti têm início

Residentes têm aula até 24 de novembro
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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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A 5ª Jornada de Integração Somiti e 
o 1º Congresso Norte Mineiro de Me-
dicina de Emergência da Abramede 
MG – Regional Montes Claros, dias 30 
e 31 de outubro, em Montes Claros 
(MG), foram um sucesso de público 
e conteúdo apresentado. Dentre os 
inscritos estavam 66 médicos, 158 
profissionais de saúde (enfermeiros, 
fisioterapeutas e psicológicos) e 153 
acadêmicos, que trocaram experiên-
cias e debateram sobre a ‘Linha de 
cuidado do paciente crítico da urgên-
cia/emergência até a UTI’. 

O evento é resultado de uma parce-
ria da Sociedade Mineira de Terapia 
Intensiva (Somiti) e da Associação 
Brasileira de Medicina de Emergên-
cia – Regional Minas Gerais. Para 
o diretor da Somiti, Hugo Urbano, 
a retomada da iniciativa, após um 
período, é uma conquista por for-
talecer a especialidade e a atuação 
multiprofissional. “O tamanho e a 
abrangência do evento, que mesmo 
num final de semana prolongado 
reuniu 377 inscritos, demonstra sua 
importância para o setor de saúde, 
alto nível do conteúdo apresentado 
pelos palestrantes locais e o com-

parecimento de grande número de 
enfermeiros, fisioterapeutas, psicó-
logos e acadêmicos.”

De acordo com o professor e planto-
nista da Santa Casa de Montes Cla-
ros, que atuou na organização do 
evento, Luiz Ernani Meira Júnior, a 
realização de encontros científicos 
e uma proximidade cada vez maior 
com a Somiti trazem benefícios, fa-
vorecendo a educação continuada, 
além de fortalecer a especialidade 
de terapia intensiva e a futura es-
pecialidade de medicina de emer-

gência. Ele afirmou que o evento 
foi um sucesso, com grande público 
e palestras de excelência. “Houve 
muita troca de informação e deixou 
um ‘gostinho de quero mais’. Será o 
primeiro de muitos eventos em par-
ceria com a Somiti e a Abramede, 
aqui em Montes Claros”.

A vencedora da promoção ACLS Somiti é Débora Alice. 
Ela tem direito a uma vaga gratuita para qualquer turma 
do curso ACLS – Advanced Cardiac Life Support, em Be-
lo Horizonte. 

Durante todo o mês de outubro recebemos mensagens 
sobre o vídeo aula e o curso ACLS. O reconhecimento e 
as sugestões contribuem muito para o trabalho da equi-
pe Somiti. 

Assista você também!

De três a 17 de novembro ocorre o período eleitoral da 
Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti)’ - Biê-
nio 2016/2017. O processo é online. O voto é secreto e 
não poderá ser alterado depois da votação. Após as 15 
horas do dia 17, os votos não serão mais contabilizados. 
A Somiti realiza eleições online, com o objetivo de pro-
porcionar mais segurança e maior rapidez na divulga-
ção do resultado.

Conforme o estatuto da entidade, o colégio eleitoral se-
rá formado por todos os sócios quites com a tesouraria 
e demais obrigações associativas, cuja filiação tenha 
sido realizada há pelo menos um ano, contados da data 
de publicação do Edital (1º de agosto). 

AMIB divulga eleitos
O resultado das eleições da AMIB foi divulgado dia 21 
de outubro, sendo eleito o médico intensivista Ciro 
Mendes Leite (PB). Ele assume o cargo de presidente, 
em janeiro de 2016, e a presidência no biênio 2018-
2019. Estarão ao seu lado: José Roberto Fioretto (SP), 
vice-presidente; Marcelo de Oliveira Maia (DF), secre-
tário-geral; Cristiano Augusto Franke (RS), tesoureiro; 
e Flávia Ribeiro Machado (SP), diretora executiva do 
Fundo AMIB.

Na mesma data foram apresentados os nomes dos As-
sociados Representantes para o biênio 2016-2017. Re-
presentam a Somiti: Aline Camille Yehia, Frederico Bru-
zzi de Carvalho, Jorge Luiz da Rocha Paranhos, Maria 
Aparecida Braga e Rogério de Castro Pereira.

De acordo com o cronograma proposto para o ‘Curso pa-
ra Residentes e Especializandos em Terapia Intensiva’, 
da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti), as 
aulas acontecem, este ano, até o dia 24 de novembro. 

Os encontros são às terças-feiras, na sede da Associa-
ção Médica de Minas Gerais e os próximos temas são: 
‘Insuficiência Cardíaca Congestiva’ (10/11), ‘Transporte 
do Paciente Crítico’ (17/11) e Índices Prognósticos (24/11). 

As inscrições são gratuitas e os alunos podem comple-
tar o curso em até dois anos. Para certificação é neces-
sário o cumprimento de 75% do programa. Alunos com 
85% de participação têm direito a um curso de imersão 
gratuito, exceto ATLS. Mais informações (31) 3222-3172. 

Da esquerda para direita: Marcus Vinícius Melo de Andrade, Luiz Ernani Meira 

Júnior, Fátima Guedes, Maria Aparecida Braga e Hugo Urbano

Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicológicos e acadêmicos acompanharam o evento

Waldemar Fernal (esq.) e Marco Antônio Reis integram a 

Comissão Eleitoral. Rogério Pereira (centro) é membro da 

Chapa ‘Experiência e Integração’

Dia três, o especialista Joel Teles Correa de Oliveira falou 

aos residentes sobre ‘SCA sem supra de ST’

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

Para os participantes, a certifica-
ção é online: basta imprimir atra-
vés do site. Em caso de dúvidas 
(38) 99171-9013.

Promoção ACLS Somiti
Assista ao vídeo aula, envie seu 

comentário para somiti@somiti.org.br 
e concorra a uma vaga gratuita.

Alunos do ACLS concorrem a 50% de bolsa 
para o curso PVMA ou FCCS, sorteada no dia do curso.

Sorteio 30/09.

http://www.minascongressos.com.br/
https://lnkd.in/d2EN7J6
https://lnkd.in/d2EN7J6
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/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

