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ÚLTIMAS NOTÍCIAS. . . . . . . . . . .   
O XII Congresso Mineiro de Terapia Intensiva, que será 

realizado entre os dias 16 e 18 de junho, em Belo Horizonte, já abriu 
inscrições para o envio de resumos de temas livres. O prazo 
termina no dia 25 de março de 2011. 

Se você tem interesse em nos enviar seu resumo para avalia-
ção,  

Para fazer sua inscrição no Congresso  

Clique aqui!

clique aqui! 
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USPI: ultrassom para intensivistas 

PVMA

XII Congresso Mineiro                                
de Terapia Intensiva

Não perca tempo e 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 objetivo da Somiti é capacitar intensivistas, emergencistas, 
cirurgiões e clínicos para o uso da ultrassonografia no manejo de 
pacientes críticos. O curso terá dois dias de duração. As aulas 
teóricas abordarão temas sobre o uso do ultrassom nas emergênci-
as clínicas e cirúrgicas. No treinamento prático, os alunos terão a 
oportunidade de realizar exames, aprender as funções básicas dos 
equipamentos e reconhecer as estruturas citadas nas aulas 
teóricas, com o auxílio de equipamentos, manequins e simulação 
de acesso vascular. 

 Faça agora a sua inscrição!

Curso USPI – Ultrassom para 
Intensivistas – Winfocus! 
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