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SOMITI MARCA PRESENÇA 
NO NORTE DE MINAS

O curso ACLS – Advanced Cardiac Life Support realizado 

em Montes Claros, dia dois de julho, foi um sucesso, 

segundo o seu coordenador, o intensivista Luiz Ernani 

Meira Júnior. Em setembro, dias 10 e 11, nova turma será 

realizada e já existem 40 alunos pré-inscritos.

Programação do III Curso de 
Ventilação Mecânica da UTI

Inscrevase

CURSO RETORNARÁ EM AGOSTO

Errata: A aula do diretor da Sociedade Mineira de Infectolo

gia, Carlos Starling, no ‘Curso Somiti para Residentes e Es

pecializandos em Medicina Intensiva’, será realizada dia dois 

de agosto e não, cinco de julho, como foi divulgado na edi

ção passada. O tema será 'Infecções necrotizantes de partes 

moles'.

As aulas do Curso Somiti para Residentes e Especializan-

dos em Medicina Intensiva’ retornarão no mês de agos-

to. Na programação estão temas como ‘Pós-operatório 

de cirurgia neurológica’, ‘Doenças neuromusculares na 

UTI’, ‘Distúrbios hidroeletrolíticos’ e ‘Cetoacidose diabé-

tica & estado hiperosmolar não cetótico’.  O curso faz 

parte do Programa de Formação Orientado por Compe-

tência em Medicina Intensiva (Procomi) e contempla os 

temas da especialização da Associação de Medicina In-

tensiva Brasileira (Amib).

Veja a programação completa e inscrevase.

MAVIT TEM NOVAS TURMAS

  
Aluna do Mavit treina intubação 
de vítima de encarceramento.

27 e 28 de agosto – BH

24 e 25 de setembro – BH

22 e 23 de outubro – BH

Luiz Ernani conta que a educação continuada e perma-

nente dos profissionais de saúde é de importância vital. 
“Cada vez mais existe uma procura por capacitação, uma exigência para o exercício 

profissional. Montes Claros, com suas três faculdades de medicina, tem formado cerca 

de 250 novos médicos por ano. Eles passam a ocupar novos postos de trabalho e ne-

cessitam complementar constantemente sua formação”. Para o especialista, os cursos 

de imersão reconhecidos, como o ACLS da AHA, têm forte apelo neste sentido e por 

isso são sempre bem aceitos pelos alunos. Ele destaca que esses cursos devem ser 

ministrados por instituições também reconhecidas e sólidas, com processos bem defi-

nidos e equipes reconhecidamente capacitadas. “A Somiti realiza um importante tra-

balho em nossa região, promovendo estes cursos e ajudando na capacitação e educa-

ção continuada de nossos novos médicos. É uma honra fazer parte deste time e atuar 

aqui representando essa renomada instituição”, afirma.

As inscrições estão dis
poníveis no site. 

Confira também a agenda 
para a capital mineira e 
outras cidades.

CFM MODIFICA CÓDIGO 
DE ÉTICA MÉDICA
A Somiti apoia o Conselho Federal de Medicina (CFM) e 

os Conselhos Regionais de Medicina (CRM), no processo 

de revisão do atual Código de Ética Médica, em vigor 

desde 13 de abril de 2010.

O objetivo é aperfeiçoar o documento em função dos 

mais recentes avanços ocorridos no âmbito das relações 

humanas, profissionais e sociais. Dentro desse processo, 

há um espaço destinado à classe médica e aos devidos 

interessados, para acompanhamento passo a passo dos 

trabalhos em curso. Além disso, há espaço para apresen-

tação do andamento do procedimento pelo responsável 

e acolhimento de contribuições, que visem a defesa dos 

princípios éticos e bioéticos das práticas médicas e seu 

aperfeiçoamento.

Para saber mais acesse
www.rcem.cfm.org.br

Crédito: Gláucia Rodrigues

A chapa ‘Unidade Médica’ tomou posse dia primeiro de 

julho, para diretoria do Sindicato dos Médicos de Minas 

Gerais (Sinmed-MG), para o triênio 2016-2019. A cerimô-

nia aconteceu na sede da Associação Médica de Minas 

Gerais (AMMG).

Composta por 29 médicos, a Chapa, que tem como pre-

sidente o pediatra Fernando Luiz de Mendonça, repre-

senta o universo do trabalho médico, reunindo expe-

riência e inovação. Do total de diretores, 16 são novos na 

atividade sindical. Todos têm em comum o desejo de 

contribuir para a melhoria do sistema de saúde e espe-

cialmente das condições de trabalho médico, enfrentan-

do os inúmeros desafios que a conjuntura atual impõe.

SINMED MG  
TEM NOVA DIRETORIA

Os participantes que obtiverem 75% de participação te-

rão direito a certificação e os sócios quites da Somiti com 

80% de participação terão direito a um dos cursos de 

imersão: ACLS, BLS, CITIN, FCCS, PVMA ou TENUTI.

A Somiti fechou parceria com o Núcleo de Pesquisa em 

Pneumologia e Terapia Intensiva, da Universidade Fe-

deral de Juiz de Fora, para a realização do III Curso de 

Ventilação Mecânica em UTI, dias dois e três de setem-

bro, no Centro de Convenções do Independência Trade 

Hotel de Juiz de Fora.

CURSO E PESQUISA

O coordenador da iniciativa, Bruno do Valle Pinheiro, 

responde pelo ‘IV Estudo Internacional de Ventilação 

Mecânica’, ao lado do também intensivista Marco An-

tônio Soares Reis. Pinheiro conta que os estudos são 

conduzidos, a cada seis anos, sob a coordenação mun-

dial do professor Andres Esteban. “O trabalho tem 

como objetivos avaliar como os pacientes recebem a 

ventilação mecânica em todo o mundo e se os conhe-

cimentos adquiridos em pesquisas clínicas têm sido 

empregados na prática. Ao mesmo tempo, avaliará se 

eventuais mudanças na implementação da ventilação 

mecânica resultaram em diminuição da mortalidade 

destes pacientes”, explica.

10 e 11 de setembro – BH
17 e 18 de setembro  Ipatinga

15 e 16 de outubro – BH
18 e 19 de novembro  BH

TINP - Curso de Terapia 
Intensiva Neonatal e Pediátrica

27 e 28 
de agosto

ACLS
Advanced Cardiac Life Support

JUIZ DE FORA
Dias 28 e 29 de julho  
Dias 30 e 31 de julho 

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
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-de-imersao/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/terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos/iii-curso-de-ventilacao-mecanica-da-uti/11/206
http://cursos.somiti.org.br/arquivos/upload_download/arquivo_upload_20160627090736.pdf
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
http://www.rcem.cfm.org.br/
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-de-imersao/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos-de-imersao/advanced-cardiac-life-support/4/2
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