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Diretoria convoca AGE 

Fórum debate conflitos de interesse 
e atuação das entidades

Curso garante atualização para residentes

Somiti tem site novo e valoriza trabalho multiprofissional

No dia quatro de dezembro, a Somiti realizará, o ‘I Sim-
pósio Somiti de atualização do ACLS: Diretrizes AHA 
2015 Prof. Dr. Sérgio Timerman’. Este ano a Sociedade 
Mineira e Terapia Intensiva (Somiti) e a American Heart 
Association (AHA) completam 15 anos de parceria. Des-
de então, a Sociedade investe na capacitação de sua 
equipe multiprofissional, tendo a chancela da AHA que 
a reconhece como Centro de Treinamento Oficial.

Segundo a coordenadora dos cursos da AHA na Somiti 
e gestora de qualidade da entidade, Maria Aparecida 
Braga, a escolha do nome se deve ao reconhecimento 
da atuação de Timerman para o êxito desta parceria 
com a American Heart e a realização dos cursos ACLS, 
além do papel fundamental do Dr. Sérgio Timerman no 
desenvolvimento do ensino da urgência e emergência 
em Minas Gerais. “ Muito desse sucesso é decorrente 
da contribuição do professor Sérgio Timerman na rea-
lização dos primeiros cursos, quando ainda funcionáva-
mos como Sitio de Treinamento do Funcor”, relembra 
Braga. Durante o Simpósio, ele fará uma análise crítica 
das novas diretrizes da AHA.

No dia 23 de agosto, Wanda Miranda, representante 
da American Heart, esteve na Somiti para uma visita 
técnica. Na oportunidade, a gestora de qualidade da 
entidade apresentou a estrutura organizacional da So-
ciedade, competências e objetivos do Comitê Executi-
vo, indicadores do setor e análise dos cursos, incluindo 
resultado de satisfação dos alunos. 

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 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

Douglas Barbosa

Douglas Barbosa

A diretoria da Sociedade Mineira de 
Terapia Intensiva (Somiti) convocou 
seus associados, dia 24 de setem-
bro, incluindo publicação no site, 
para Assembleia Geral Extraordiná-

ria (AGE), que será realizada dia 24 
de novembro, na Associação Médi-
ca de Minas Gerais, às 17h30, em 
primeira convocação, e às 18h em 
segunda e última convocações.

Na pauta estão assuntos gerais e 
aprovação do Estatuto. Para incluir 
algum tema é necessário enviar so-
licitação por e-mail para somiti@so-
miti.org.br, até o dia 24 de outubro.

Dia 27 de outubro, a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti) rea-
liza, na sede da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), de 19h30 às 
22h, o VI Fórum de Defesa Profissional da Somiti - Conflito de interesses 
e entidades de classe: os limites de atuação de nossos representantes.

 Os objetivos do evento são resgatar as responsabilidades de associados 
e representantes para com as entidades e rever os limites de atuação.

Depois de abordar ‘Hemotransfusão’, dia 29 de setem-
bro, pelo clínico e intensivista do hospital Felício Rocho, 
Ângelo Pimenta, o ‘Curso para Residentes e Especiali-
zandos em Terapia Intensiva’ traz os temas: ‘Nutrição 
parenteral’, com Eduardo Lúcio Bittencourt Cabral, dia 
seis de outubro, e ‘Morte encefálica: critérios’, com Eric 
Grossi Morato, dia 13 de outubro.

Os encontros acontecem às terças-feiras, na sede da 
Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti), sem-
pre às 18h30. As inscrições são gratuitas e o curso foi 
criado para oferecer aos residentes uma oportunidade 
de atualização constante, além da troca de experiências 
com profissionais renomados e atuantes no mercado de 
trabalho.

 Para certificação é necessário o cumprimento de 75% 
do programa, que pode ser concluído em dois anos. Alu-
nos com 85% de participação têm direito a um curso de 
imersão gratuito, exceto ATLS.

Já está no ar o novo site da Somiti, mais moderno, rápido 
e com fácil navegação. Ao acessar você encontra, além 
de toda a grade de programação de eventos e cursos, 
acesso a conteúdos diversos como artigos e matérias de 
interesse de todos os profissionais de saúde, que atuam 
com medicina intensiva, urgência e emergência.

A gestora de qualidade da Somiti, Maria Aparecida Bra-
ga, aproveita a oportunidade para convidar a todos pa-
ra um contato mais próximo com a entidade. Ela ressal-
ta que, além do site recém-reformulado, outros canais 
de comunicação como Facebook, Linkedin e Twitter es-
tão em constante atualização, para manter a proximida-
de com alunos, parceiros, sócios e população em geral. 
“Nossa entidade é originariamente médica, mas enfer-
meiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e de-
mais profissionais da saúde são muito bem-vindos à So-
miti, como associados, coordenadores de departamentos, 
instrutores e alunos. Queremos ouvi-los e compartilhar 
conhecimentos. Na Somiti, a terapia intensiva, a urgência 
e a emergência evoluem para uma assistência moderna, 
segura, alicerçada na excelência do trabalho em equipe, 
onde funções bem definidas e o respeito profissional ne-

cessário para o desenvolvimento da excelência das ações 
são sempre privilegiados,” ressalta Braga.

Somiti comemora 15 anos de parceria com a 
AHA e homenageia Prof. Dr. Sérgio Timerman 

ACESSE

INFORMAÇÕES

Petrich Faria, Daniel Azevedo, Érika Mássimo, Maria 

Aparecida Braga, Wanda Miranda, Fátima Lúcia Guedes 

Silva e Mara Babetto

Data: 4 de dezembro 
Local: A confirmar
Horário: 19h  às 22h30
Programação:
19h  – Recepção e registro dos participantes
19h20 – Abertura
 Dra. Fátima Lúcia Guedes Silva – MG
 Diretrizes 2015 BLS
 Enf. Dra. Erika de Azevedo Leitão - MG
 Diretrizes 2015 ACLS

 Dr. Daniel de Castro Azevedo – MG
 Diretrizes 2015 NALS
 Dra. Amarílis Batista Teixeira - MG
 Diretrizes 2015 PALS
 Dra. Márcia Gomes Penido Machado- MG
 Análise crítica das novas diretrizes da AHA
 Prof. Dr. Sergio Timerman - SP - CONVIDADO 

ESPECIAL
22h – Discussão
22h30 – Encerramento

18h - Antes do Fórum, acontece reunião com 
os médicos intensivistas para definição das 
ações de 2016, para a valorização do inten-
sivista e da especialidade

19:30 – Recepção e registro dos participantes

20:00 – Abertura Somiti
 Dra. Fátima Lúcia Guedes Silva 

20:10 Representante do CFM

20:20 Representante da AMB
 Dr. Florentino de Araujo Cardoso Filho 

20:30 Representante da AMIB
 Dr. Marcelo de Oliveira Maia 

20:40 Representante do CRM-MG

 Cons. Fábio Augusto de Castro Guerra 

20:50 Representante da AMMG
 Dr. Lincoln Lopes Ferreira 

21:00 Representante da Unimed BH
 Dr. Samuel Flam 

21:10 Representante do Conselho Consultivo 
 e Fiscal da Somiti - Dr. Hermann Alexandre 

Vivacqua Von Tiesenhausen 

21:20 Representante Jurídico
 Advogado Reinaldo André M. Montenegro

21:30 Discussão

22:00 Encerramento

I Simpósio Somiti de atualização do ACLS: Diretrizes AHA 2015 Prof. Dr. Sérgio Timerman

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Além do treinamento programado para Belo Horizonte 
dias 12 e 13 de dezembro, o coordenador do curso, Lean-
dro Braz de Carvalho, leva o FCCS para Curvelo, dias 14 e 
15 de novembro.

No FCCS, as aulas são destinadas a médicos, acadêmicos 
do 6º ano de medicina, enfermeiros e fisioterapeutas no 
exercício do tratamento de pacientes em Unidade de Tera-
pia Intensiva, com certificação internacional da Society of 
Critical Care Medicine.

Com duração de 20 horas, atividades teóricas e práticas 
em manequins e ventiladores mecânicos, o curso terá co-
mo ênfase a insuficiência respiratória, manejos das vias 
aéreas não invasivo e invasivo, ventilação mecânica, cho-
que, infecção, parada cardiorrespiratória e síndrome coro-
nariana aguda.

FCCS - Fundamental Critical Care Support

Ângelo Pimenta trouxe aos residentes novidades sobre o 

tema ‘Hemotransfusão’

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

LANÇAMENTO

http://www.somiti.org.br/pg/evento/?evento_id=151
www.somiti.org.br
www.somiti.org.br
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
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/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



