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ÚLTIMAS NOTÍCIAS. . . . . . . . . . .   
I Jornada Somiti de Enfermagem

Participe da I Jornada Somiti de Enfermagem: segurança e 
qualidade em terapia intensiva! O evento será realizado no dia 28 
de agosto, no auditório do CRM-MG. Veja a programação completa 
no site . 

As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas para os 
associados. As inscrições poderão ser 
realizadas no site até o dia 20 de 
agosto. Depois desta data, elas serão 
feitas no local, no dia do evento. 
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Presidente da Somiti da entrevista 
sobre humanização das UTI's

“UTI, um grande 'corredor da vida'” – este é o título da matéria 

veiculada no jornal Hoje em Dia, desta sexta-feira, 20 de agosto, que 

teve como entrevistado Rogério de Castro Pereira, presidente da 

Somiti. A reportagem aborda a preocupação dos especialistas em 

desmistificar as unidades de terapia intensiva, 

tornando-as mais humanizadas. 

“Ao contrário do que muita gente imagina, as 

chances de um paciente que é encaminhado para 

uma UTI sobreviver variam de 80% a 90%”, afirma o 

intensivista. 

. Leia a matéria na íntegra

Odontologia em foco

Maria Thereza Fonseca Martins, coordenadora do 

Departamento de Odontologia da Somiti, participa de reportagem 

realizada pelo programa “Odontologia em foco”, da TV Horizonte. O 

programa será exibido hoje, dia 20 de agosto, às 21h30. As reprises 

serão exibidas no próximo domingo, dia 22 de agosto, às 4h30; na 

terça-feira, 24 de agosto às 16h e na próxima quarta – feira, dia 25 de 

agosto, às 8h. 

AMMG sedia debate sobre o 
Testamento Vital

Médicos, advogados e estudiosos de Bioética se reúnem no 

próximo dia 30 de agosto, às 19h30, na Associação Médica de Minas 

Gerais (AMMG), para debater a criação do testamento vital. O 

documento, também conhecido como “Declaração prévia de 

vontade do paciente terminal”, expressa o desejo do paciente diante 

de uma doença sem possibilidade de cura. Durante o encontro, a 

bioeticista e advogada Luciana Dadalto 

Penalva vai proferir palestra gratuita sobre o 

tema. O evento é uma promoção da Sociedade 

de Tanatologia de Minas Gerais (Sotamig) e 

tem o apoio da AMMG.

! Leia mais

Aberto processo seletivo para seleção 
de médicos da Unimed-BH

Cooperativa oferece 265 vagas em 46 especialidades médicas e 

as inscrições podem ser feitas até o dia 9 de setembro. ! Saiba mais
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