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ÚLTIMAS NOTÍCIAS. . . . . . . . . . .   
Curso de ultrassonografia                         
no paciente crítico! 

Buscando, cada vez mais, se diferenciar e oferecer aos 
intensivistas mineiros a melhor especialização, a Somiti realizará, 
nos dias 19 e 20 de março de 2011, na Associação Médica de Minas 
Gerais, o curso Winfocus: ultrassonografia no paciente crítico. 

O curso de ultrassonografia é 
resultado da parceria entre a Somiti e 
a Winfocus, considerado o maior 
canal de formação e divulgação de 
conhecimento em ultrassonografia no 
paciente crítico em todo o mundo.  O 

objetivo é capacitar intensivistas, emergencistas, cirurgiões e 
clínicos para o uso da ultrassonografia no manejo de pacientes 
críticos.

Inscrições e programação completa no site . www.somiti.org.br
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AGENDA SOMITI
Dezembro

Fevereiro

Março

11 e 12

  - Três Corações / Grupo CRM-MG

11 e 12

 - Belo Horizonte

18

 - Belo Horizonte / Grupo Fhemig

18 e 19

 - Ipatinga / Grupo Fundação São Francisco Xavier

18 e 19

 - Belo Horizonte / Grupo Fhemig

05 e 06

 - Belo Horizonte

12

 - Belo Horizonte

19 e 20

 - Belo Horizonte

19 e 20

Winfocus - Belo Horizonte

ACLS

FCCS

BLS

ACLS

FCCS

ACLS

BLS

FCCS

PVMA

Abril

01 e 02

 - Belo Horizonte / Turma aberta

Departamento de Terapia Nutricional 
ganha novo membro 

O Departamento de Terapia Nutricional da Somiti ganhou uma 
nova integrante, durante o mês de novembro. Lorena Pires Cunha, 
nutricionista, passou a fazer parte do Departamento, com o objetivo 
de somar esforços para potencializar o papel da nutrição no âmbito 
da Terapia Intensiva. 

“A oportunidade de ingressar no Departamento da Somiti tem 
para mim fundamental importância, uma vez que a entidade contribui 
para o fortalecimento e a valorização dos profissionais da área e 
propicia o desenvolvimento técnico e científico. O suporte nutricional 

é parte indispensável do cuidado 
aos pacientes críticos, mas 
necessita ainda de muitos 
avanços que podemos garantir 
com o trabalho conjunto”, destaca 
Lorena. 

Para Luiza Lima, coordenado-
ra do Departamento, agregar 
profissionais nutricionistas é 
importante na fortificação da luta 
pela defesa do profissional 
nutricionista Clínico na UTI. 

Inscreva-se para o XII Congresso 
Mineiro de Terapia Intensiva!  

Você já pode se inscrever 
para o XII Congresso Mineiro de 
Terapia Intensiva, que será 
realizado entre os dias 16 e 18 
de junho de 2011, no Ouro Minas 

Palace Hotel, em Belo Horizonte, tendo como tema central: “Educa-
ção e cuidado: da história às evidências”. 

!  Faça já a sua inscrição

Lorena Pires, nova integrante do 
Departamento, Heloísa Magalhães, 
Conselho Regional de Nutricionistas da 
9ª região e Luiza Lima, coordenadora do 
Departamento de Nutrição. 
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