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Somiti integra 
evento internacional 
de terapia intensiva  
neonatal e Pediátrica

em Destaque  

mavit 
em alfenaS

fórum internacional de SePSe
A Somiti apoia o Fórum Internacional de Sepse promovido pelo – Instituto Latino Americano para 
Estudos da Sepse (Ilas), que acontecerá dias quatro e cinco de maio, em São Paulo. O encontro é 
considerado o maior evento de Sepse do Brasil.

maiS informaÇÕeS

Curso para resiDentes e espeCializanDos  
retorna em 2017

Nesta terça-feira (29), o presidente da Somiti, o intensi-
vista Hugo Urbano, ministrou a última aula de 2016 do 
‘Curso Somiti para Residentes e Especializandos em Me-
dicina Intensiva (Cremi)’. O tema foi ‘Desmame da Venti-
lação Mecânica’. 

De acordo com o especialista, é necessário que o profis-

A Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) di-
vulgou a listagem de habilitados do concurso para ob-
tenção do título de especialista em medicina intensiva – 
2016. Parabéns aos aprovados da Somiti: 

Ângela Braga Rodrigues
Antônio Servulo Cotta Júnior
Arthur Cezar Malard Xavier
Brenda Figueiredo Alvernaz
Diego de Paula Bouzada Furlani
Fernanda dos Santos Paulino Dutra
Gleyde Abadia Martins
Guilherme Lima Castro Silva
Hudson Henrique Gomes Pires
Hugo Leonardo de Moraes Faria
Jefferson Eduardo Britto Vaz de Oliveira
João Paulo Menezes de Oliveira
Jose Ildevaldo de Carvalho Junior
Luiz Ernani Meira Júnior
Marcos Henrique Borges Ferreira
Renata Cristina Teixeira Ribeiro
Thais de Paula Guimarães
Viviane Faria Rezende

O Conselho Federal de Medicina (CFM) lançou nesta se-
gunda-feira (28) um portal exclusivo para que estudantes 
de medicina, professores (médicos e não-médicos) e en-
tidades da sociedade civil organizada possam apresentar 
suas propostas para a elaboração do Código de Ética do 
Estudante de Medicina (CEEM). Por meio do hotsite www.
ceem.cfm.org.br, os participantes poderão ajudar a con-
solidar valores fundamentais na etapa da formação aca-
dêmica dos futuros médicos formados no Brasil.

No processo de construção deste marco para o sistema 
de ensino médico brasileiro, segundo avaliação do coor-
denador-adjunto da Comissão Nacional, Dalvélio Madru-
ga, o CFM e os Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) 
atuarão como intermediadores e facilitadores nesse pro-
cesso, com a preocupação de estimular a reflexão e o 
diálogo. “A participação ampla e colaborativa nos ajudará 
a formular preceitos morais e éticos necessário à boa for-
mação dos novos profissionais”. 

Fonte: Conselho Federal de Medicina

Dia 26 de novembro, alunos de Alfenas receberam a equi-
pe da Somiti para o curso Manejo de Via Aérea e Intubação 
Traqueal – MAVIT. O programa foi ministrado pelo intensivista 
Leandro Pereira Vieira.

O MAVIT é um curso de imersão teórico-prático de 10 horas. 
Ele aborda o manejo das vias aéreas em diferentes cenários, 
capacitando o aluno para antecipação das dificuldades, pre-
paração de planos alternativos, avaliação da via aérea e no 
uso dos dispositivos para intubação traqueal. Proporciona 
treinamento de habilidades de ventilação com máscara fa-
cial, laringoscopia com diferentes lâminas, dispositivos su-
praglóticos, uso do Bougie, dispositivos ópticos e via aérea 
cirúrgica, adequando os equipamentos e medicações para 
analgesia, sedação e bloqueio neuromuscular de acordo 
com cada situação. 

A Somiti participou dias 24, 25 e 26 de no-
vembro do Simpósio Internacional de Terapia 
Intensiva Neonatal e Pediátrica da Rede Mater 
Dei de Saúde. O evento aconteceu em Belo 
Horizonte. Além do ‘Hands Only’ promovido 
pela Somiti, os participantes acompanharam 
os temas: Prematuridade extrema; Controvér-
sias no tratamento da DBP grave; Cuidados 
paliativos e ortotanásia; Manejo do descon-
forto respiratório no RNPT; Surfactante, pas-
sado, presente e futuro; Nutrição do RNPT e 
NEC; SRIS, Sepse, choque séptico e manejo 
hídrico no paciente grave. 

sional estabeleça com segurança o monitoramento, con-
trole e avaliação sistemática dos pacientes submetidos à 
ventilação mecânica invasiva, identificando os elegíveis 
para o teste de respiração espontânea e uma extubação 
protegida. Além do médico, o procedimento conta com 
o apoio do fisioterapeuta, na progressão da interrupção 
da VM e extubação, e da enfermagem para a vigilância 
contínua do processo. Urbano indica o curso ‘Princípios 
de Ventilação Mecânica no Adulto – PVMA’. As próximas 
aulas serão dias 11 e 12 de fevereiro, em Belo Horizonte.

mais informações sobre o Cremi, •	 clique aqui. 

inscrições para o •	 Pvma.

título de eSPecialiSta 2016

cfm ProPÕe criaÇão 
Do CóDigo De étiCa Do 
estuDante De meDiCina

http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support-for-experienced-providers/4/24
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-trauma-life-support/4/30
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20curso-interdisciplinar-em-terapia-intensiva/4/21
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20principios-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/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14
http://conteudo.somiti.org.br/curso-gasu
http://www.congressosomiti.com.br/
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-cursosomiti-%20para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/%2011/151
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-de-imersao/principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
http://www.congressosomiti.com.br/
http://www.forumsepse.com.br/2017/
http://www.congressosomiti.com.br/
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