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PROJETO CAPACITA NOVOS INSTRUTORES

Por meio do 'Projeto Novos Instrutores', a Somiti amplia o número de profissionais qualificados em atuação junto à 
entidade. O objetivo é atender com a mesma qualidade a crescente demanda prevista para 2016 e para os anos 
seguintes, na capital mineira e interior do estado. 

Equipe Somiti é reconhecida pela 
excelência do trabalho realizado.

No dia 25 de fevereiro, o diretor de ensino da Somiti, Daniel Azevedo, divulgou a relação dos novos integrantes do 
ACLS. “Após um longo e difícil processo de seleção optamos por selecionar, entre os 64 inscritos, 12 potenciais 
novos instrutores. Seis para início do treinamento imediato e seis para cadastro de reserva, que poderão ser cha-
mados para treinamento nos próximos dois anos. Agradecemos a todos que participaram!”

Lista dos classificados 
seleção ACLS em 
ordem alfabética

Classificados para início 
imediato:
Cristiano Altamiro
Isabella Maise
José Sérgio Júnior
João Paulo Menezes
Leandro Pereira
Thaís Oliveira

Cadastro de reserva:
Fernanda Helena
Letícia Quaresma
Luciana Caldas
Luciana Gontijo
Ítalo Lopes
Marcelo Nunes                                 

Processo seletivo para instrutores 
do BLS tem início em março

Dia cinco de março terá início o processo seletivo para instrutores do BLS – Basic Life Support. 
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 20 do mesmo mês, no site da Somiti. Serão acei
tos no processo seletivo apenas exalunos aprovados no BLS da Somiti nos últimos dois anos. 

RECONHECIMENTO DE ARRITMIAS CARDÍACAS É 
RELEVANTE PARA RESIDENTES

O tema 'Reconhecimento de Arritmias Cardíacas' será 
ministrado pela anestesiologista Eliane Cristina de Souza 
Soares, no 'Curso Somiti para Residentes e Especializan-
dos em Medicina Intensiva', dia 1 de março, às 18h30, na 
sede da Associação Médica de Minas Gerais.

A aula da intensivista Juliana Vieira 
trouxe informações importantes 
sobre  o  reconhec imento  do 
paciente gravemente enfermo. Foto:
Douglas Barbosa

O benefício tem duração de dois anos e alunos com 75% 
de participação recebem certificação. Os sócios quites da 
Somiti com 80% de aproveitamento têm direito a um dos 
cursos de imersão: ACLS; BLS; CITIN; FCCS; PVMA ou 
TENUTI. Vagas limitadas. 

A inscrição é gratuita e 
pode ser feita pelo site:  

JORNADA TERÁ AMPLA PROGRAMAÇÃO 

A 6ª Jornada de Integração Somiti e o 2º Congresso 
Mineiro de Medicina de Emergência da Abramede/MG – 
Regional Zona da Mata acontecem dias 11 e 12 de 
março, em Juiz de Fora, e têm como tema central a 
'Linha de cuidado do paciente crítico da urgência/emer-
gência até a UTI'. 

A programação contempla debates sobre casos clínicos 
na neurologia, traumatismo crânio-encefálico, sepse, 
novas diretrizes Ilcor/AHA, importância da equipe multi-
profissional, mobilização precoce, sedação, analgesia e 
controle de infecção, dentre outros temas. O segundo dia 
do evento traz uma ampla abordagem na área da pedia-
tria. Pós-evento, os participantes têm a oportunidade de 
participar dos cursos: ACLS, BLS, FCCS e PVMA. 
Confira a programação completa.

Ilas contesta mudanças nas definições de Sepse
O Instituto Latino Americano de Sepse (Ilas) encaminhou, na última segundafeira (22), 
ao Jornal of the American Medical Association (Jama) carta com as razões para recusa às 
novas definições de sepse, iniciativa da Society of Critical Care Medicine e a European 
Society of  Intensive Care Medicine.

"O ILAS foi convidado a ler anteriormente o documento e a endossálo. Entretanto, recu
samos nosso endosso, juntamente com outras sociedades de peso como a American 
College of Chest Physicians e a American College of Emergency Physicians", informaram 
os representantes da entidade: Flavia R Machado, Reinaldo Salomão, Luciano Cesar Pontes 
de Azevedo, Thiago Lisboa, Rubens CostaFilho, em nome do Instituto Latino Americano 
de Sepse.

O conteúdo da carta está disponível no site da Somiti. Leia aqui. 

RESIDÊNCIA PARA EMERGENCISTA DA UFMG TEM 90 INSCRITOS

Noventa candidatos se inscreveram na residência para 
emergencista na Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Para a gestora de qualidade da Somiti, a intensi-
vista Maria Aparecida Braga, uma demonstração da 
importância da regulamentação da especialidade, ocorrida 
dia 16 de setembro de 2015. 

Segundo Marcus Vinícius Melo de Andrade, coordenador 
da residência, profesor da UFMG e vice-presidente da 
Associação Brasileira de Medicina de Emergência - Regio-
nal Minas Gerais (Abramede MG), foi um surpresa positiva 
o número de inscritos, devido ao pouco tempo de 
divulgação. "Temos noventa candidatos para as dez vagas 
oferecidas e boas perpectivas para a qualificação dos mé-
dicos, visando o atendimento da urgência e emergência". 
De acordo com Andrade, a residência, que tem duração de 
três anos, começa na próxima quarta-feira (2/03) e os 
estágios serão realizados nos hospitais Odilon Behrens, 
João XXIII e Risoleta Tolentino Neves, Upa Centro Sul e 
SAMU.

A organização é feita pela Eventus. 

Descontos para inscrições em grupo: 10% para dez inscri
tos; 20% de 11 a 20 pessoas e 50%  acima de 20 inscrições.

MAVIT - Manejo de Vias Aéreas 
e Intubação Traqueal

Novas turmas. 
Escolha sua data.

Belo Horizonte  05 a 06 de Março
Juiz de Fora  12 a 13 de Março

Maria da Consolação Moreira

Já confirmaram presença as 
convidadas especiais:

Flávia Machado, vicepresidente do 
Instituto LatinoAmericano de Sepse, 
e Maria da Consolação Moreira, 
coordenadora do Programa de Insu
ficiência Cardíaca e Transplante 
Cardíaco do Hospital das Clínicas da 
UFMG. 

A Ligami MG também está com inscrições abertas para 
seleção de acadêmicos de medicina que desejam parti
cipar de suas atividades.

Dia 31 de março acontece, na sede do Conselho 
Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM MG), 
o 6º Simpósio Somiti da LigamiMG e 1º Simpósio 
Regional Multiprofissional e Interdisciplinar das 
Ligas Acadêmicas de Urgência e Emergência e 
Medicina Intensiva.  Com o tema central Sepse. 
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