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ÚLTIMAS NOTÍCIAS. . . . . . . . . . .   

Faça já a sua inscrição para o curso USPI: ultrassom para 
intensivistas, que será realizado nos dias 19 e 20 de março de 2011, 
na Associação Médica de Minas Gerais. As vagas são limitadas! 

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.

 Não perca tempo e faça já a sua inscrição!
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USPI: ultrassom para intensivistas 
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Curso USPI – Ultrassom para 
Intensivistas – Winfocus! 

Colega intensivista, fique por 
dentro da programação de                   
cursos e eventos que a                   
Somiti está preparando                       
para 2011!  Agende-se! 

Participe do 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: 
“Educação e cuidado: da história às evidências”. 

 Clique aqui e faça já a sua inscrição! 

XII Congresso                                           
Mineiro de Terapia Intensiva!  

Participe também enviando os seus resumos! 

O prazo para envio de resumos de temas livres para o XII 
Congresso Mineiro de Terapia Intensiva termina no dia 25 de março 
de 2011. 

S e  v o c ê  t e m  
interesse em nos 
enviar seu resumo 
para avaliação, 

  
Clique 

aqui!

http://www.somiti.org.br/index.php?n1=imersao&n2=curso&codigo=14
http://www.somiti.org.br/index.php?n1=imersao&n2=curso&codigo=2
http://www.somiti.org.br/index.php?n1=imersao&n2=curso&codigo=1
http://www.somiti.org.br/index.php?n1=imersao&n2=curso&codigo=9
http://www.somiti.org.br/index.php?n1=imersao&n2=curso&codigo=14
http://www.somiti.org.br/index.php?n1=imersao&n2=curso&codigo=12
http://eticaeventos.com.br/eventos/somiti/index.html
http://eticaeventos.com.br/eventos/somiti/post_temas.htm
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