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Centro de treinamento próprio é  
diferencial na capacitação

Somiti indiCa - leitura

em destaque  

A Somiti oferece a seus alunos toda a estrutura necessária 
para a capacitação profissional na terapia intensiva, urgên-
cia e emergência. O Centro de treinamento da Somiti (CT 
Somiti), o primeiro e melhor avaliado centro de treinamento 
do estado, está localizado no bairro Serra, em Belo Hori-
zonte, em um imóvel com mais de 170 m².

O local é utilizado para promover a educação continu-
ada dos intensivistas, com a realização dos cursos de 
imersão em instalações apropriadas. São cinco salas 
com capacidade para até 60 pessoas, equipadas com 
toda a estrutura necessária para atendimento com con-
forto e qualidade. Em 2016 foram treinados no CT mais 
de dois mil alunos e a previsão para o próximo ano é 
para expansão do número de cursos promovidos na es-
trutura própria.   O CT Somiti recebe o nome do médi-
co José Luiz de Amorim Ratton (falecido em 2002) que 
presidiu a Somiti nos biênios 1983/1985; 1992/1993 e 
1994/1995 e é a principal referência da terapia intensiva 
em Minas Gerais.

E A VIDA CONTINUA...
Após reeditar em 2014 o seu primeiro livro “Do luto 
à luta”, a psicóloga Gláucia Tavares lançou, dia 15 
dezembro, no Memorial Minas Gerais Vale, ‘E a vida 
continua’. A vice-presidente da Somiti, Amarilis Ba-
tista, assina um dos capítulos da obra que, segundo 
Tavares, é um convite para aprendermos a partir dos 
contratempos. 

A publicação foi produzida em parceria com o seu 
companheiro de quase 50 anos, Eduardo Carlos Tava-
res. Eles prepararam os textos que compõem o livro 
juntos e convidaram alguns colaboradores para parti-
lhar com eles os 18 anos de perda da filha Camile. O 
livro pode ser adquirido pelo site www.redeapi.org.br 
ou pelo telefone (31) 3282-5645.

#obrigado Somiti
conheça o premiado

Em setembro a Somiti iniciou a campanha #obrigado-
somiti com o objetivo de divulgar experiências posi-
tivas de seus alunos. Os depoimentos são seleciona-
dos bimestralmente e o escolhido da primeira etapa é 
Márcio Rios, de Varginha. Ele realizou o atendimento 
durante o seu plantão no Samu e salvou a vida de um 
homem de 70 anos.  

Rios poderá escolher e fazer sua inscrição em um dos 
cursos: ACLS, PVMA ou FCCS. O diretor de ensino da 
entidade, Daniel Azevedo, parabeniza o médico e conta 
que a ideia da campanha nasceu como forma de retri-
buir os esforços e o reconhecimento dos alunos, que 
sempre enviam e-mails e publicam comentários no Fa-
cebook, relatando como o aprendizado adquirido, por 
meio dos cursos da Somiti, mudou sua atuação profis-
sional e permitiu que vidas fossem salvas.

Para participar basta publicar o relato no Facebook e 
marcar #obrigadosomiti. Participe! Mais informações: 
www.somiti.org.br

adVanCed CardiaC LiFe  
SUpport - acls

manejo de Via aérea e intUbação 
traqUeaL - maVit

a somiti - sociedade mineira de terapia intensiva é o único centro de treinamento  no estado de 
minas Gerais premiado com o selo silver  de qualidade da american Heart association (aHa) 
em reconhecimento aos 2700 alunos treinados no ano de 2015. 

curso de imersão teórico-prático de 10 horas, que aborda o manejo das vias aéreas em dife-
rentes cenários, capacitando o aluno para antecipação das dificuldades, preparação de pla-
nos alternativos, avaliação da via aérea e no uso dos dispositivos para intubação traqueal. 
proporciona treinamento de habilidades de ventilação com máscara facial, laringoscopia com 
diferentes lâminas, dispositivos supraglóticos, uso do Bougie, dispositivos ópticos e via aérea 
cirúrgica, adequando os equipamentos e medicações para analgesia, sedação e bloqueio neu-
romuscular de acordo com cada situação. 

4 e 5 de fevereiro em Uberlândia

4 e 5 de fevereiro em belo Horizonte

http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support/4/2
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http://www.congressosomiti.com.br/
http://www.congressosomiti.com.br/
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