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Dias 11 e 12 de Março de 2016, acontece, em Juiz de Fora, a 6ª Jornada de 
Integração Somiti. O evento é realizado juntamente com o 2º Congresso 
Mineiro de Medicina de Emergência da Abramede/MG – Regional Zona da 
Mata e é resultado de uma parceria da Somiti com a Associação Brasileira 
de Medicina de Emergência – Regional Minas Gerais.  O tema central é a 
'Linha de cuidado do paciente crítico da urgência/emergência até a UTI'.
As inscrições já estão abertas e há valor diferenciado até o dia cinco de 
fevereiro. 

ZONA DA MATA SEDIA 6ª JORNADA INTEGRAÇÃO SOMITI

Juiz de Fora recebe a primeira das seis edições de 2016

A última edição aconteceu em outubro de 2015, em Montes Claros, e foi um 
sucesso de público e conteúdo apresentado. Dentre os inscritos estavam 66 
médicos, 158 profissionais de saúde (enfermeiros, fisioterapeutas e 
psicológicos) e 153 acadêmicos. Segundo o presidente da entidade, 
Hugo Urbano, “uma conquista por fortalecer a especialidade e a atuação 
multiprofissional”.  

INSCRIÇÕES

LIGA ACADÊMICA 
PARTICIPA DE SIMPÓSIO 

INSCRIÇÕES

MAVIT - Manejo de Vias Aéreas 
e Intubação Traqueal

Data: 20 de fevereiro - Belo Horizonte
Data: 21 de fevereiro - Belo Horizonte

Data: 27de fevereiro  - 7h30 ás 18h30 
Local: Sociedade Médica de Uberlândia

INSCRIÇÕES

BLS - Basic Life Support

Novas turmas 2016

30 de Janeiro 
13 de Fevereiro 
17 de Fevereiro 
27 de Fevereiro

Belo Horizonte

ACLS EP  Advanced Cardiac Life
Support for Experienced Providers 

Data: 30 de Janeiro
Belo Horizonte

Informações e inscrição
www.somiti.org.br

A programação, que tem como tema central a Sepse, contará com a presença
da vice-presidente do Instituto Latino-Americano de Sepse, Flávia Machado. 

Dias 31 de março e 1 de abril serão realizado o 6º Simpósio Somiti da Liga 
Acadêmica de Medicina Intensiva e 1º Simpósio multiprofissional e 
interdisciplinar das ligas acadêmicas de urgência e emergência e medicina 
intensiva de Minas Gerais. 

De 25 a 27 de fevereiro, a Somiti promove, em parceria com o Grupo 
Brasileiro de Classificação de Risco e a Francoforte Engenharia e 
Consultoria, o curso de Gestão Avançada em Serviços de Urgência (GASU). 
A iniciativa acontecerá em Belo Horizonte e é direcionada às lideranças das 
organizações de saúde, diretores e gestores, com o objetivo de capacitar 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 retaguarda 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. 

GESTÃO EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA

Coordenam o curso: Welfane Cordeiro Júnior, Alécio Rodrigues e Marcos 
Naghettini. 

MAIS INFORMAÇÕES>>>
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