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Campanha 
tem início 

Trauma Raquimedular é tema de aula

Evento inclui psicologia de emergências e desastres

Dia 25 de agosto, a Sociedade Mi-
neira de Terapia Intensiva (Somiti) 
reuniu diretores, representantes de 
todos os departamentos e coordena-
dores dos cursos para discutirem so-
bre o planejamento estratégico. 

A reunião aconteceu no centro de 
treinamento da entidade e foi coor-
denada pela gestora de qualidade 
da Somiti, Maria Aparecida Braga. 
Ela apresentou a identidade orga-
nizacional e falou da importância 
do reconhecimento do trabalho em 
equipe e do pensamento holísti-
co, com base em princípios éticos e 
bioéticos. 

O início dos processos para imple-
mentação do ensino à distância 
(EAD) e parcerias com instituições 

da área da saúde e de ensino tam-
bém foram citadas pelos participan-
tes, como forma de ampliar o fo-
mento da educação em urgência e 

emergência, em todo o país. A Somiti 
está a caminho da conquista da ISO 
9001:2008, referente aos sistemas 
de gestão da qualidade. 

Para divulgar o vídeo aula do curso ACLS -  Advanced 
Cardiac Life Support,  a  Sociedade Mineira de Terapia 
Intensiva (Somiti)  lança a ‘Campanha ACLS Somiti’. Du-
rante todo o mês de setembro, os interessados pelo trei-
namento deverão assistir ao vídeo e enviar um e-mail, 
sobre o que achou do conteúdo apresentado, para con-
correr a uma vaga gratuita. 

O vencedor do sorteio, que será realizado dia 30 de se-
tembro, terá direito a uma inscrição para o curso. Já os 
demais alunos do ACLS concorrerão a 50% de bolsa para 
o curso PVMA ou FCCS, sorteada no dia da aula.

A Somiti é a única entidade com centro de treinamento 
autorizado pela American Heart Association (AHA), com 
sede em Minas Gerais. Com chancela reconhecida pela 
AHA desde o ano 2000, é responsável pelo treinamento 
de mais de sete mil profissionais de saúde nos últimos 
três anos, distribuídos nos mais de 240 cursos realizados 
em todo o Brasil. Podem ser solicitados cursos in com-
pany, para grupos fechados, com condições especiais e 
toda a estrutura e expertise da equipe Somiti.  

Mais informações:
(31) 3222-3172 ou e-mail: somiti@somiti.org.br.

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 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

Diretores, representantes de todos os departamentos e coordenadores 
dos cursos atuam juntos, rumo à certificação 

Douglas Santos

Para imprimir seu Cartão 
de Cuidado, clique aqui.

Douglas Barbosa

O coordenador da neurocirurgia do hospital Mater Dei 
e professor assistente de neurocirurgia da Universi-
dade de Washington (EUA), Marcelo Vilela, ministra 
a aula Trauma Raquimedular (TRM), do ‘Curso para 
Residentes e Especializandos em Terapia Intensiva’. 
O encontro acontece na próxima terça-feira, primeiro 
de setembro, às 18h30, na sede da Associação Médica 
de Minas Gerais (AMMG). 

Segundo Vilela, durante a aula serão discutidos os tó-
picos de atualização sobre o manejo inicial do pacien-
te com TRM, investigação radiológica, diagnóstico e 
tratamento de complicações cardíacas, hemodinâmi-
cas, pulmonares e tromboembólicas, além de alguns 
aspectos cirúrgicos.

No dia 25 de agosto, ‘Trauma Crânio Encefálico (TCE) 
foi o tema da aula do médico intensivista Luiz Gui-
lherme Pimenta Carvalho. As inscrições do ‘Curso 
para Residentes e Especializandos em Terapia Inten-
siva’ são gratuitas. Para certificação é necessário o 
cumprimento de 75% do programa, que pode ser con-
cluído em dois anos. Alunos com 85% de participação 

têm direito a um curso de imersão gratuito, exceto 
ATLS. Inscrições: somiti@somiti.org.br. Mais informa-
ções (31) 3222-3172. 

A Somiti participa nesta quinta-feira (27), 
14h, com a palestra Psicologia das Emergên-
cias e Desastres: Promoção da Saúde, da III 
Mostra Mineira de Práticas em Psicologia. 
O evento, promovido pelo Conselho Regio-
nal de Psicologia – Minas Gerais (CRP-MG), 
acontece na Praça da Liberdade, em Belo 
Horizonte, de 9h às 18h, em comemoração 
ao Dia do Psicólogo. A Somiti também dis-
tribuirá o Cartão de Cuidado em Emergên-
cia para a população e dará informações 
completas sobre como agir em situações de 
emergências.

Promoção ACLS Somiti

MG
BH

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.

Alfenas
01 e 02/out/15
03 e 04/out/15

Uberaba
19 e 20/set/15

Montes Claros
05 e 06/set/15
31/10 a 01/11/2015

Belo Horizonte
31/08 a 03/09/2015
05 e 06/set/15
19 e 20/set/15
30/09 a 01/10/2015

Ipatinga
26 e 27/set/15

Lavras
29 e 30/ago/15

INSCREVER NO ACLS

Barbacena
17 e 18/out/15

Juiz de Fora
03 e 04/out/15

As alunas Ana Laura Ladeira e Jeniffer Kelly 
Assis foram comtempladas com as publicações de 
Atualização em Clínica e Medicina Intensiva 

Equipe se reúne para debater 
planejamento estratégico
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