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Departamento de Enfermagem da
Amib promove fórum
O Departamento de Enfermagem da Amib realiza, em 19 de
junho, o III Fórum de Enfermagem, no Centro de Convenções
Milenium, em São Paulo. O tema deste ano é “A busca da
excelência na assistência intensiva”, que será discutido em toda a
programação. Já estão confirmados como palestrantes Maria
Aparecida de Oliveira Batista, Sueli Dias Araújo e Miguel Costa
Ribeiro Neto. Segundo Renata Ribeiro, presidente do Departamento
de Enfermagem da Amib, a expectativa é de receber entre 350 e
400 participantes.
A participação no III Fórum de Enfermagem é gratuita para
associados da Amib, que poderão ter acesso aos temas mais
relevantes em assistência intensiva. Confira a taxa de inscrição
para não associados e sócios inadimplentes na tabela abaixo:

Maio
01 e 02
ACLS - Belo Horizonte
01 e 02
ACLS - Belo Horizonte/Grupo CRM-MG
08 e 09
ACLS - Belo Horizonte/Grupo CRM-MG
15 E 16
ACLS - Belo Horizonte/Grupo CRM-MG
15 E 16
ACLS - Pouso Alegre/Grupo CRM-MG
20 a 22
4ª Jornada Integração Somiti – Zona da Mata - Muriaé
23

Categoria
Profissionais de Saúde
Estudantes de Educação

BLS - Muriaé

R$ 150,00

R$ 150,00

R$ 80,00

R$ 80,00

Inscrições abertas!

Obra reúne a nata da medicina
intensiva
João Augusto Mattar, um dos pioneiros da medicina intensiva no
Brasil, editou o livro “Atualização em Medicina Intensiva de Adulto e
Pediátrica”, pela Atheneu Editora. A obra contém 18 capítulos
escritos por reconhecidos especialistas. Fazem parte dessa lista
Álvaro Réa-Neto, ex-presidente da AMIB, autor do capítulo
“Fisiopatologia e Manifestações Clínicas da Sepse; Werther Brunow
Carvalho, vice-presidente da AMIB, autor do capítulo “Guia prático
para o uso de Drogas Vasoativas em Doentes Adultos e
Pediátricos”.
O exemplar pode ser adquirido no site da editora:
www.atheneu.com.br

22 e 23
PVMA - Muriaé
22 e 23
ACLS - Belo Horizonte
29 e30
ACLS - Belo Horizonte/Grupo CRM-MG
29 e 30
ACLS - Belo Horizonte
30
BLS - Belo Horizonte/Grupo Unimed
Junho
05 e 06
ACLS - Belo Horizonte/Grupo CRM-MG
05 e 06
ACLS - Salvador
12

Inscrições para obtenção de Título de
Especialista terminam no dia 15

ACLS - Belo Horizonte
19 e 20

Termina no dia 15 de maio o prazo para as inscrições do título de
especialista para profissionais formados há mais de 15 anos e que
exerçam a função de intensivista por, pelo menos, oito. O exame
será realizado nos dias 26 e 27 de junho, em São Paulo. Mais
informações no site da Amib: www.amib.com.br

CITIN - Belo Horizonte

Somiti marca presença em
Assembléia da Amib

BLS - Belo Horizonte

Rogério de Castro Pereira, presidente da Sociedade Mineira de
Terapia Intensiva, participou nos dias 23 e 24 de abril, em São
Paulo , de assembléia com representantes das Sociedades da
Amib. Na oportunidade, foram discutidos temas relevantes para o
funcionamento das unidades de terapia intensiva no país.
Na reunião, o representante da Amib informou que irá contratar,
assim como já faz a Somiti há 5 anos, serviço de auditoria para ser
realizado na entidade, e também enfatizou o total apoio da entidade
à criação da especialização de medicina de urgência. Além disso,
foi solicitado à Somiti que auxiliasse a Amib na realização de
vistorias nas unidades de terapia intensiva de Minas Gerais; todos
os detalhes dessas vistorias serão discutidos em reunião entre os
vistoriadores e coordenadores de especialização, em maio.

Homenagem
A Sociedade Mineira de Terapia Intensiva presta uma
homenagem, nesta data que representa um mês de seu
falecimento, à nutricionista Berenice Carvalho Oliveira da Silva. Ela

19 E 20
ACLS - Belo Horizonte
19

26 e 27
FCCS - Belo Horizonte
Agosto
13 e 14
PVMA - Belo Horizonte

faleceu no dia 29 de março vítima de complicações cardíacas.
Berenice realizou trabalhos importantes em equipes de nutrição e
terapia nutricional de renomados hospitais em Belo Horizonte. Foi
professora no Centro Universitário Newton Paiva, Centro
Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH e orientadora de estágio na
Universidade Federal de Ouro Preto, além de ter participado como
nutricionista membro do grupo de tratamento da obesidade do
Hospital Lifecenter.
Importante
colaboradora da
Sociedade, participou do
último Congresso
Mineiro de Terapia
Intensiva e da 3ª
Jornada de Integração
Somiti – Norte de Minas,
em Montes Claros,
como palestrante,
secretária e presidente
de mesa. Berenice
deixa o marido, Marcos,
e o filho Eduardo.

4ª Jornada de Integração Somiti –
Zona da Mata
Sócio da Somiti, não deixe de participar! Inscrições prorrogadas
até o dia 3 de maio.
Caso você não seja sócio, associe-se já e participe da Jornada
gratuitamente.

