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ÚLTIMAS NOTÍCIAS. . . . . . . . . . .   
Jornada de Enfermagem: sucesso nas 
inscrições!

São esperados, aproximadamente, 150 profissionais e estudan-
tes para participar da I Jornada Somiti de Enfermagem: segurança e 

qualidade em terapia intensiva. O 
evento será realizado este sábado, dia 
28 de agosto, no auditório do CRM. 

A programação abrange temas que 
envolvem a especialidade na área da 
terapia intensiva e os inscritos poderão 
discutir vários tópicos na participação 

em mesas redondas, conferências e discussões de casos. A 
programação completa está disponível no site  e 
as inscrições serão reabertas no local do evento. Participe! 

www.somiti.org.br
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V Campanha: Projeto UTI na Praça Praça da Liberdade/ BH
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27 de  Agosto, Dia do Psicólogo

Psicólogo (a), a 

Sociedade Mineira 

de Terapia Intensiva 

parabeniza pelo seu 

dia!  

Aberta turma para Curso de 
Monitoração Hemodinâmica

A Somiti, em parceria com o Hospital Albert Eisnten, realizará no 

dia 2 de outubro, em Belo Horizonte, o Curso de Monitoração 

Hemodinâmica. O curso, que é voltado para médicos, abordará o 

módulo “Diagnóstico de Padrões Hemodinâmicos e Terapia Guiada” 

e terá a carga horária de dez horas. As vagas são limitadas! Para 

informações e inscrições, ! clique aqui

Odontologia em foco
Maria Thereza Fonseca Martins, coordenadora do 

Departamento de Odontologia da Somiti, participou de reportagem 

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

reprises serão exibidas na próxima terça-feira, dia 31 de agosto, às 

16h e na próxima quarta-feira, dia 1 de setembro, às 8h. 

Clínicas de cirurgia plástica sem UTI 
do Distrito Federal devem seguir 
novas regras de segurança 

“Deve haver hospital de retaguarda, com unidade de terapia 

intensiva e equipe de cirurgia geral referenciada para atendimento 

de intercorrências, localizado em um raio máximo de dez quilôme-

tros do estabelecimento onde foi realizado o procedimento”. Este é 

um trecho do termo de compromisso firmado no último dia 16 de 

julho, em Brasília, no Distrito Federal; que tem como objetivo 

proporcionar um regime adequado de segurança para a realização 

de cirurgias plásticas em ambiente não hospitalar no Distrito Federal.  

!  Leia mais
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