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Tiveram início nesta quinta-feira (31) o 6º Simpósio Somiti da Ligami MG e o 1º Sim-

pósio Regional Multiprofissional e Interdisciplinar das Ligas Acadêmicas de Urgência e 

Emergência e Medicina Intensiva.

A inscrição para o curso, que tem duração de dois anos, é gratuita e os alunos com 
75% de participação recebem certificação. 
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3º Congresso de Medicina de Emergência da 
Abramede/MG – Regional Muriaé

CURSO GARANTE PARTICIPAÇÃO EM JORNADA

Após a 7ª Jornada de Integração Somiti e o 3º Congresso 

Mineiro de Medicina de Emergência da Abramede/MG – 

Regional Zona da Mata que acontecem, dias 13 e 14 de 

maio, em Muriaé, serão realizados os cursos BLS (14 de 

maio), ACLS, PVMA e Mavit (14 e 15 de maio).

Para beneficiar os profissionais, a Somiti permite que, ao 

se inscrever em um dos cursos, o aluno tenha acesso à 

Jornada.  Até o dia oito de abril os valores das inscrições 

têm descontos. 

RESIDENTES TERÃO AULA SOBRE EMERGÊNCIAS AÓRTICAS

O especialista Rodrigo Castro Bernardes participa da pró-

xima aula do ‘Curso Somiti para Residentes e Especiali-

zandos em Medicina Intensiva’, dia cinco de abril, às 

18h30, na sede da Associação Médica de Minas Gerais. O 

tema trata das emergências aórticas.

Na última terça-feira, 29, o responsável pela apresentação 

foi o diretor de ensino da Somiti, Daniel de Castro Aze-

vedo, que falou sobre ‘Parada Cardiorrespiratória’. O tema 

reuniu residentes e participantes da Ligami MG que 

acompanharam atentos a aula.  O conteúdo foi de grande 

relevância já que o número de mortes decorrentes de 

paradas cardíacas súbitas é crescente e 92% dos casos 

atingem pessoas ativas e cada vez mais jovens.

BLS é um dos cursos oferecidos pela 
Somiti

CURSO ABORDA ‘GESTÃO AVANÇADA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA’

Em parceria com o Grupo Brasileiro de Classificação de 

Risco e a Francoforte Engenharia e Consultoria, a Somiti 

promove de 27 a 29 de abril, em Belo Horizonte, o curso 

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 Rodrigues e Marcos 
Naghettini.

Todas as vagas foram preenchidas há duas semanas, mostrando o engajamento dos 

acadêmicos junto à entidade. O evento acontece na sede do Conselho Regional de 

Medicina de Minas Gerais (CRM MG) e tem como tema de destaque a sepse. Além da 

programação científica, há prova de seleção para os acadêmicos que desejam partici-

par das atividades da Ligami MG.

Segundo o coordenador do Simpósio, o intensivista Saulo Saturnino, a Ligami MG 

tem por objetivo aprofundar o estudo desta especialidade no âmbito da graduação, 

enquadrando-se como atividade de extensão, que juntamente com pesquisa e ensino 

constituem o tripé universitário. “Representa oportunidade para o estudante de gra-

duação conhecer aspectos teóricos e práticos da medicina intensiva, indo além das 

atividades da grade formal do curso, e para obter pontuação adicional em seu currí-

culo”, conclui. 
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A convidada especial, coordenadora médica do Instituto Latino Americano de Sepse 

(Ilas), Flávia Machado, falou sobre 'a 'Sepse no Brasil' e disse que a iniciativa da Somiti 

e da Abramede, com a inserção da graduação no debate, é o que almeja o Ilas como 

forma de mudar a visão atual sobre o tema, revertendo o índice de casos no país e a 

alta letalidade. 

Nesta sexta-feira haverá participação da coordenadora do Programa de Insuficiência 

Cardíaca e Transplante Cardíaco do Hospital das Clínicas da UFMG, Maria da Consola-

ção Vieira Moreira, com a conferência 'A evolução das gerações, da educação médica 

e os desafios atuais'.

O médico Daniel Azevedo apresentou as 
principais questões sobre parada 
cardiorrespiratória

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/cursos/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/qualificacao-para-insercao-e-manutencao-de-picc-neonatal,-pediatrico-e-adulto/4/190
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos-de-imersao/gestao-avancada-em-servicos-de-urgenica/4/192
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/jornada/7%C2%AA-jornada-integracao-somiti---muriae/5/197
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