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REFERÊNCIAS NA TERAPIA INTENSIVA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
CONFIRMAM PRESENÇA NA JORNADA SOMITI/ ABRAMEDE

A Sociedade Mineira de Terapia Inten-
siva (Somiti) promove este ano seis 
edições da Jornada Integração Somiti.

Veja programação:

NOVIDADES NO CURSO PARA RESIDENTES E ESPECIALIZANDOS

Troca de experiências e aplicação prática do conhecimento são objetivos do curso

Dia 16 de fevereiro, 18h30, na sede da Associação Médica de Minas Gerais 
(AMMG), reinicia o 'Curso Somiti para Residentes e Especializandos em Me-
dicina Intensiva'. O tema da aula inaugural é  'Medicina Baseada em 
Evidências', ministrado pelo especialista Leonardo Paixão. 

A 6ª Jornada de Integração Somiti e o 
2º Congresso Mineiro de Medicina de 
Emergência da Abramede/MG – 
Regional Zona da Mata contará com a 
presença de profissionais que são 
referência na terapia intensiva, urgên-
cia e emergência no país. O evento 
acontece dias 12 e 13 de março, em 
Juiz de Fora, e tem como tema central 
'Linha de cuidado do paciente crítico 
da urgência/emergência até a UTI'. 

Confira alguns dos palestrantes que já 
confirmaram a participação: Bruno 
Magalhães Barbosa Leite, Bruno do 
Valle Pinheiro, Carlos Augusto Gomes, 
Carlos Eduardo Amaral Pereira da 
Silva, Cleber Soares Junior, Edmilton 
Pereira de Almeida, Marcos Paulo S
chline Silva, Pablo Silva Correa e 
Roberta Teixeira Prado. 

A organização é feita pela Eventus. 
A programação e as inscrições estão disponíveis. 

MAIS 
INFORMAÇÕES 

CONHECIMENTO QUE 
SALVA VIDAS

A 6ª Jornada de Integração Somiti e o 
2º Congresso Mineiro de Medicina de 
Emergência da Abramede/MG – 
Regional Zona da Mata contará com a 
presença de profissionais que são 
referência na terapia intensiva, urgên-
cia e emergência no país. O evento 
acontece dias 12 e 13 de março, em 
Juiz de Fora, e tem como tema central 
'Linha de cuidado do paciente crítico 
da urgência/emergência até a UTI'. 

Após a Jornada será ministrado o 
curso pós-evento ACLS, dias 12 e 13, 
de 13h às 20h e de 7h30 às 18h. 
O curso ACLS da Somiti teve aprova-
ção de mais de 97,83% dos alunos, no 
ano de 2015, e é o único centro de 
treinamento no estado de Minas Gerais 
premiado com o Selo Silver de quali-
dade da American Heart Association 
(AHA).

MAIS INFORMAÇÕES:

www.somiti.org.br e (31) 32223172.

O 6º Simpósio Somiti da Liga Acadê-
mica de Medicina Intensiva e o 1º 
Simpósio multiprofissional e interdis-
ciplinar das ligas acadêmicas de 
urgência e emergência e medicina 
intensiva de Minas Gerais acontecem 
dias 31 de março e 1º de abril.

Sob a orientação do Dr. Saulo Satur-
nino e tendo como convidada especial 
a vice-presidente do Instituto Latino-
Americano de Sepse, Dra. Flávia 
Machado, os acadêmicos das Ligas 
de Medicina Intensiva (Ligami) e 
urgência e emergência organizam o 
evento, que tem como tema central a 
sepse e destacará as novas diretrizes 
publicadas em 2015.

SIMPÓSIO DESTACA NOVAS DIRETRIZES DA SEPSE

CONFIRA PROGRAMAÇÃO<<<Acadêmicos buscam novos conhecimentos.

Sócios Somiti contam com benefícios exclusivos e a 
anuidade não é retroativa.  A inscrição vale durante 
um ano. Neste período, você garante descontos 
especiais para realizar os cursos de imersão da 
Somiti e para participar dos eventos científicos 
promovidos pela entidade. Depois de um ano, se o 
valor da anuidade não for quitado, você não fica 
devendo nada à Somiti. Poderá se filiar novamente, 
quando quiser, sem pagar valores retroativos.

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA 
A qualidade da Somiti na realização de 
cursos que atendem às necessidades 
das áreas de atuação na terapia 
intensiva, urgência e emergência já é 
reconhecida, além do estado de Minas 
Gerais. 

Profissionais de todo o país têm 
participado dos cursos promovidos pela 
entidade, que também desenvolve 
programas específicos e leva sua 
equipe multiprofissional para ensinar a 
salvar vidas. O Mavit, por exemplo, 
acontece dias um e dois de abril, em 
Goiânia, dias  30 de abril e cinco de 
maio, em Manaus,  e dias um e dois 
de julho, em Santa Maria (RS). 

Confira a programação 

completa e faça sua 

inscrição. 

Participe conosco nas redes 
sociais e compartilhe esta 
oportunidade. 

O curso foi criado pela Somiti com o objetivo de aprimorar a formação do 
médico intensivista. É gratuito e acontece sempre às terças-feiras. Este ano, 
ele passa a ser anual. “Totalmente reformulado em módulos por áreas de 
conhecimento, com aulas teóricas e discussão posterior de questões 
pertinentes aos concursos afins, pretende atender às demandas específicas 
das residências e especializações, bem como introduzir os graduandos nas 
áreas da urgência e emergência e medicina intensiva”, explica a gestora de 
qualidade da Somiti, Maria Aparecida Braga.

A iniciativa é gratuita, com avaliação e certificação para presença superior a 
75%. “Estamos trabalhando para a disponibilização também via EAD”, 
acrescenta Braga. Os profissionais sócios quites da Somiti com 80% de 
participação terão direito a um dos cursos de imersão, escolhido também de 
acordo com o público alvo de cada curso: ACLS, BLS, CITIN, FCCS, PVMA 
ou TENUTI.

Inscrições gratuitas. Vagas limitadas.

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/detalhes/jornada/6%C2%AA-jornada-integracao-somiti-juiz-de-fora-/5/193
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos-de-imersao/gestao-avancada-em-servicos-de-urgenica/4/192
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos-de-imersao/gestao-avancada-em-servicos-de-urgenica/4/192
http://www.somiti.org.br
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos-de-imersao/gestao-avancada-em-servicos-de-urgenica/4/192
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos-de-imersao/gestao-avancada-em-servicos-de-urgenica/4/192
http://www.somiti.org.br/visualizacao-de-noticias/pt-br/ler/123/sepse-sera-tema-central-de-simposio
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
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