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Entidades debatem formação do emergencista

Boneco de garrafa pet salva vidas

Aulas para residentes retornam em 2016

Profissionais aprovam cursos

Medicina de catástrofe: Estamos preparados?
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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

Arquivo Somiti

Os médicos intensivistas e cardiologistas Sérgio Timer-
man e Agnaldo Pispico participam na próxima sexta-
feira, quatro de dezembro, 19h, no Royal Center Hotel ( 
Rua Rio Grande do Norte 1015 – Savassi), do I Simpósio 
Somiti de atualização do ACLS: Diretrizes AHA 2015. 

Sócios quites da Somiti estão isentos da taxa de inscri-
ção. Participantes do ACLS ou BLS com a Somiti pagam 
R$30,00 e não sócios R$60,00. 

Veja programação completa e faça sua inscrição. 

Veja a entrevista de Pispico no Jornal Nacional e saiba 
como um boneco com peito de garrafa pet e recheio de 
papel pode ajudar a população a lidar com vítimas de 
parada cardíaca súbita. 

A Somiti também está fazendo a sua parte e nesta quin-
ta-feira (26) oferece gratuitamente para a população o 
RCP - Treinamento de Ressuscitação Cardiopulmonar. 
Esta sétima edição acontece no Pitágoras, em Belo Hori-
zonte, de 16h30 às 19h30. 

Dia 24 de novembro aconteceu a última aula de 2015 do 
‘Curso para Residentes e Especializandos em Terapia In-
tensiva’, da Somiti. O tema ministrado pela cardiologista 
Dinalva Aparecida Mendes foi ‘SCA com supra de ST’.

Os alunos manifestaram a satisfação com o conteúdo 
apresentado e Ana Laura Ladeira de As-
sis, da Ligami, disse que é uma grande 
oportunidade para ter contato com temas 
relevantes e interagir com a equipe multi-
profissional, “visando o paciente que terá 
uma terapêutica melhor”. 

Os encontros retomam em 2016. Novos 
alunos poderão iniciar o curso e quem já 
acompanhou algumas aulas terá a oportunidade de concluir 
o programa, que deve ser finalizado em dois anos. As inscri-
ções são gratuitas. A certificação é concedida a quem cum-
prir 75% do curso. Alunos com 85% de participação têm 
direito a um treinamento de imersão gratuito, exceto ATLS. Mais informações (31) 3222-3172.

Nos últimos dias 21, 22 e 25 de novembro mais profissionais 
foram capacitados pela Somiti nos cursos BLS – Suporte 
Básico de Vida, Mavit - Manejo de Vias Aéreas e Intubação 

Traqueal e Uspi - Ultrassom para Intensivistas. As turmas 
são de Belo Horizonte e os alunos avaliaram positivamente 
o conteúdo e a didática utilizados. Confira os depoimentos:

“O curso foi muito bom, didático e organizado. Busquei a atualização para melhor manejo do paciente 
na UTI e preparo para a prova de título de especialista.”

Aluno do Uspi

“Adorei o formato e a dinâmica deste curso. Organizadores e professores estão de parabéns!”
Aluno BLS

“Curso excelente e me capacitou a socorrer vítimas e adquirir pontos para a residência médica”
Aluno BLS

A Somiti realiza, dia 17 de dezembro, 20h30, no Minas Tênis Clube II, 
em Belo Horizonte, festa em comemoração aos seus 35 anos e pos-
se da nova diretoria. Na oportunidade também serão celebradas as 
conquistas da gestão 2014/2015, além de brinde a um 2016 repleto de 
saúde e realizações.

Sócios quites da Somiti têm entrada gratuita com direito a um acom-
panhante. As presenças devem ser confirmadas até o dia 11 de dezem-
bro pelo telefone: (31) 3222 3172 ou somiti@somiti.org.br. 

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

A gestora de qualidade da Sociedade Mineira e Terapia 
Intensiva (Somiti), Maria Aparecida Braga, acompanhou 
o I Fórum de Formação do Médico Emergencista, promo-
vido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), na última  
terça-feira (24). 

Os objetivos do encontro foram unir forças pelo aperfei-
çoamento do ambiente de formação e trabalho na espe-
cialidade, construir bases científicas para este processo, 
partilhar experiências e estimular alianças institucionais.

Durante a solenidade de abertura, o 1º vice-presidente 
do CFM, Mauro Ribeiro, valorizou o reconhecimento da 
especialidade que será, logo, publicada em resolução do 
Conselho. 

Para Braga este foi um encontro histórico, pelo impor-
tante avanço em busca da segurança assistencial nas 
salas de emergência, tema negligenciado há décadas.

O documento encaminhado pela mesa contemplou, além 
das habilidades e competências específicas do emer-

gencista, a sua identidade profissional, mecanismos pa-
ra formação e capacitação dos preceptores, expansão e 
qualificação da residência médica, melhoria nos proces-
sos de ensino e titulação da especialidade.

Douglas Barbosa

Douglas Barbosa/Arquivo Somiti

Reprodução

CFM avalia aperfeiçoamento do 

ambiente de formação e trabalho 

do Médico Emergencista

Eventos como a catástrofe em Bento Rodrigues, distrito 
de Mariana (MG), e o ato terrorista em Paris mobilizaram 
o mundo e trouxeram à tona questionamentos sobre a 
estrutura do nosso setor de saúde, preparo e condições 
de atuação dos profissionais brasileiros. 

No site da Somiti está disponível uma matéria publica-
da pelo Jornal inglês The Guardian, de 19 de novembro, 
com depoimentos que relatam como médicos da ‘Cidade 
Luz’  lidaram com uma emergência em escala e como 
estão os 221 pacientes, após os ataques terroristas em 
Paris. A tradução é do coordenador de cursos da Somiti, 
o médico intensivista Leandro Braz de Carvalho. 

Em Minas Gerais, mais de 200 pessoas da Guarda Muni-
cipal, bombeiros, polícias Civil e Militar, Defesa Civil e da 
mineradora trabalharam nas buscas por desaparecidos. 
O rompimento da barragem de rejeitos causou mortes, 
feridos e muitos desabrigados. Foi criado um comitê de 
crise para cuidar do acidente e uma equipe de emer-
gência enviada para avaliar e acompanhar a situação. 
Segundo divulgou a imprensa, 11 mortos foram encon-
trados, 13 pessoas desaparecidas e 612 desabrigadas. 
Especialistas das mais diversas áreas – saúde, ambiente, 
economia – afirmam que ainda é cedo para dizer se al-
gum dia será possível recuperar o solo de Bento Rodri-
gues, o Rio Doce e a vida de centenas de famílias. 

Atuação Somiti
Dia 25 de novembro, as representantes do Departamen-
to de Psicologia da Somiti, Juliana Padilha, Tárcia Du-
tra e Ana Maria Magalhães, participaram de encontro 

promovido pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), 
com o tema ‘Psicologia frente ao Desastre: O Drama de 
uma realidade’. 

Magalhães afirma que diante de situações como as de 
Bento Rodrigues e Paris é preciso entender, de forma 
inter e multiprofissional, a complexidade da comunica-
ção em desastres, as diferentes necessidades de inter-
venção às pessoas vitimadas/atingidas e a importância 
do trabalho do psicólogo nessa área. “Compreendendo 
também a necessidade de capacitação no trabalho das 
equipes e nas etapas de cuidado em prevenção, formas 
de mitigar os efeitos do desastre, no pós-desastre, na re-
cuperação e nas possibilidades de reconstrução da vida 
e cidadania das pessoas atingidas”, acrescenta. 

A Somiti também atua por meio da qualificação pro-
fissional, com o curso FDM – CPEHE - Fundamental of 
Disaster Management e Planejamento de Emergência 
Hospitalar Externa, que visa o manejo adequado de ví-
timas de grandes catástrofes. O programa aborda den-
te outros temas, o preparo do provedor de saúde, em 
especial a unidade de terapia intensiva, no contexto da 
catástrofe, sua capacidade de atendimento, manejo de 
vítimas (contaminação química, exposição radioativa, 
queimaduras, explosões, desastres naturais) cuidado 
paliativo, triagem e alocação de recursos escassos. 

Reprodução The Guardian  Reprodução/PM Divulgação

Cirurgia de guerra: médicos de hospital em Paris refletem 

sobre 12 horas de caos

Bento Rodrigues foi destruída pela lama

A cardiologista Dinalva Mendes trouxe novidades

para os residentes 

Os depoimentos foram retirados das fichas de avaliação dos cursos e para que possam sugerir e criticar não é solicitada a identificação. 

MAIS INFORMAÇÕES

Acesso à tradução da 
matéria do The Guardian

Somiti convida para 
confraternização
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