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ÚLTIMAS NOTÍCIAS. . . . . . . . . . .   
Somiti participa da 4ª edição do 
“Saúde na Praça”

A Associação Médica de Minas Gerais realiza no próximo dia 16 
de outubro, sábado, das 8h às 13h, na Praça JK, na região Centro-

Sul de Belo Horizonte, a quarta edição do 
“Saúde na Praça”, evento de promoção à 
saúde voltado para a população. Neste 
ano, 23 Sociedades de Especialidades 
Médicas, além da Sociedade Mineira de 
Terapia Intensiva, unem-se à AMMG para 
reforçar a importância da prevenção e do 
cuidado com a saúde. Mais de 2.000 
pessoas são esperadas para o evento. 

 ! Leia Mais

Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Todos os direitos reservados
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Telefones: 31 3222-3172/ 3247-1645/ 9202-0432 - somiti@somiti.org.br

Outubro

Novembro

Dezembro

16 e 17

 - João Monlevade / Grupo CRM-MG

16 e 17

 - Belo Horizonte /Grupo CRM Hospital Militar                        

23 e 24

 - Belo Horizonte

29 

30

l - Dayrell Hotel/BH

30

 - Casa Zep Tep/BH

06

V Campanha: Projeto UTI na Praça - Praça da Liberdade/ 

BH

06 e 7

 - Belo Horizonte /Grupo CRM Hospital

13 e 14

 - Itaúna / Grupo CRM-MG

20 e 21

 -  São Sebastião do Paraíso/Grupo CRM-MG

20 e 21

 -  Belo Horizonte

27 e 28

 - Montes Claros

04

 - Belo Horizonte

04 e 05

 - Ponte Nova / Grupo CRM-MG

11 e 12

 - Três Corações / Grupo CRM-MG

11 e 12

 - Belo Horizonte

ACLS

ACLS

ACLS

Curso de Segurança do paciente na UTI

Fórum de Defesa Profissional

Confraternização dos 30 anos da Somiti 

ACLS

ACLS

ACLS

ACLS

FCCS

BLS

ACLS

ACLS

FCCS

Novas propostas para a medicina 
intensiva

Com o objetivo de aprimorar a formação do médico intensivista, 
a Somiti realizará, no dia 21 de outubro, às 17h, na Associação 
Médica de Minas Gerais, reunião com os coordenadores dos 
centros formadores de medicina intensiva de Minas Gerais. O foco 
central do encontro será discutir novas ideias que irão auxiliar na 
formação de futuros intensivistas neste cenário, cada vez mais 
exigente e complexo. 

Mais informações pelo telefone (31) 3222-3172. 

30 anos de Somiti!

IV Fórum de Defesa Profissional

A diretoria da Somiti preparou uma programação especial em 
comemoração aos 30 anos da Sociedade, fundada em 24 de 
novembro de 1980.  No dia 30 de outubro será realizado no Dayrell 
Hotel, em Belo Horizonte, o IV Fórum de Defesa Profissional e 
Assembléia Geral Extraordinária.  

A quarta edição do Fórum de Defesa 
Profissional tem como tema central a 
“evolução e integração da urgência e 
emergência em Minas Gerais” e é voltado 
para a clínica médica, pediatria e medicina 
intensiva. O Fórum também contará com 
uma sala multidisciplinar com debates nas 

áreas de nutrição, odontologia, fisioterapia e fonoaudiologia. O 
evento será realizado em Belo Horizonte, no Dayrell Hotel (localiza-
do na rua Espírito Santo, 901, centro), das 8h às 13h10. 

Festa de Confraternização
A festa de confraternização também será realizada no dia 30 de 

outubro, na Casa de shows Zep Tep (situada à rua da Bahia, 2717),  
às 21h. Na ocasião será realizada homenagem aos intensivistas 
que marcaram a história da Sociedade.

 Os interessados deverão confirmar presença até o dia 25 de 
outubro. Para confirmar a sua participação ! 

O evento será gratuito para o sócio quite da Somiti, que terá 
direito a um acompanhante. Convites extras terão um valor de R$ 
110,00 cada um.  

CLIQUE AQUI

13 de outubro, 
Dia do 
Fisioterapeuta!

A Somiti 
parabeniza a 
todos os 
fisioterapeutas 
intensivistas!

Somiti promove curso sobre 
Segurança na UTI 

A Somiti, regional da Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira, promove no dia 29 de outubro, na Associação Médica de 
Minas Gerais, às 19h, o Curso Segurança na UTI para profissionais 
das equipes multidisciplinares que atuam em unidades de terapia 
intensiva.

 O curso se baseia no Guia da Unidade de Terapia Intensiva 
(GUTIS), cartilha que faz parte da campanha nacional Orgulho de 
Ser Intensivista, criada pela AMIB e que neste ano destaca a 
Segurança na UTI.

Faça já a sua inscrição! !CLIQUE AQUI
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