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Equipe ACLS terá novos instrutores 

Residência Médica em Medicina 
de Emergência: Vagas em Minas Gerais
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O Ministério da Educação credenciou a Residência Médi-
ca em Medicina de Emergência. Em Minas Gerais estão 
disponíveis dez vagas no Hospital das Clínicas/Univer-
sidade Federal de Minas Gerais. Os estágios serão rea-
lizados no Hospital das Clínicas, Odilon Behrens, João 
XXIII e SAMU. O início está previsto para março. Ao todo 
foram credenciados 24 novos programas no país. 

Em entrevista ao Somiti Informa, edição que estará dispo-
nível em breve, o vice-presidente do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), Mauro Ribeiro, falou da importância do 
reconhecimento da especialidade, dos ganhos que trará 
para a assistência e do papel das sociedades de especia-
lidades na educação continuada. “É uma conquista histó-
rica, um passo importante para a urgência e emergência. 
Irá favorecer a formação do médico em programas espe-
cíficos e melhorar o atendimento à população no setor de 
emergência dos hospitais brasileiros”, afirmou. 

A equipe ACLS – Advanced Cardiac Life Support da 
Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti) será 
ampliada. Foram oferecidas quatro vagas para forma-
ção de novos instrutores e os candidatos puderam se 
inscrever no período de 14 de dezembro a quatro de 
janeiro. Ao todo foram 64 inscritos. 

Agenda de cursos Somiti, faça sua inscrição:
Veja as próximas datas do ACLS

Veja as próximas datas do ACLS EP

Veja as próximas datas do ATLS

Veja as próximas datas do BLS

Veja as próximas datas do CITI

Veja as próximas datas do ECTE 

Veja as próximas datas do FCCS

Veja as próximas datas do MAVIT

Veja as próximas datas do PVMA

Veja as próximas datas do RCP

Veja as próximas datas do TINP 

Veja as próximas datas do USPI

Residentes no curso oferecido pela Somiti, com aulas 

gratuitas às terças-feiras

Em parceria com o Grupo Brasileiro de Classificação de 
Risco e a Francoforte Engenharia e Consultoria, a Somiti 
promove de 25 a 27 de fevereiro, em Belo Horizonte, o cur-
so de Gestão Avançada em Serviços de Urgência (GASU). 

A iniciativa é direcionada às lideranças das organizações 
de saúde, diretores e gestores, com o objetivo de capa-
citar o profissional para que ele entenda o cenário atual 
do serviço de urgência; compreenda as principais razões 
do fluxo desconexo dentro do serviço e com a retaguar-
da hospitalar; conheça novos conceitos e teorias sobre 
melhoria operacional através do Lean na Assistência à 
Saúde; novos modelos de gestão e melhores práticas no 
serviço de urgência.

Coordenam o curso: Welfane Cordeiro Júnior, Alécio Ro-
drigues e Marcos Naghettini.  

Somiti oferece Gestão Avançada 
em Serviços de Urgência

ACLS EP
 
Já estão abertas as inscrições para o ACLS EP, 
que acontecerá dia 30 de janeiro, de 7h30 às 
18h, em Belo Horizonte.

MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÃO. 

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Enfermeiros, médicos e alunos no último ano de curso 
terão a oportunidade de conhecer os diversos tipos de 
cateteres, bem como todo o material que dá suporte ao 
procedimento, incluindo novas tecnologias e materiais 
existentes no mercado nacional e internacional, no cur-
so PICC – Qualificação para inserção e manutenção de 
PICC neonatal, pediátrico e adulto. 

O treinamento oferecido pela Somiti será realizado de 
26 a 28 de fevereiro, em Belo Horizonte, e as vagas são 
limitadas. 

Qualificação para inserção e manutenção de PICC

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

INSCREVA-SE

São 64 inscritos 

concorrendo às quatro 

vagas oferecidas 

CONHEÇA A ATUAL EQUIPE SOMITI
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