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AGENDA SOMITI

Fevereiro

Março

Abril

 Maio

Junho

Programação Curso para Residentes                        
Belo Horizonte/ Associação Médica de Minas Gerais

26 e 27

 - Belo Horizonte

 - Nova Lima - Grupo Biocor

12 e 13

 - Belo Horizonte

19 e 20

 - Belo Horizonte 

19 e 20

USPI:  - Belo Horizonte

25, 26 e 27

 - Vitoria da Conquista

26 e 27

 - Belo Horizonte

01 e 02

 - Belo Horizonte 

02 e 03

 - Belo Horizonte

09 e 10

 - Belo Horizonte

16 e 17

- Belo Horizonte

30 de abril e 01 de maio

 - Belo Horizonte

14

 - Belo Horizonte

14 e 15

 - Belo Horizonte

14 e 15

USPI:  - Belo Horizonte

14 e 15

 - Belo Horizonte

14 e 15

 - Belo Horizonte

14 e 15

 - Belo Horizonte

14 e 15

 - Belo Horizonte

15

 - Belo Horizonte

16,17 e 18

 - Belo Horizonte / Hotel 
Ouro Minas

01 de março - 08 de março - 15 de março - 22 de março -           
29 de março - 05 de abril - 12 de abril - 19 de abril -                      
26 de abril - 03 de maio - 10 de maio - 17 de maio -                        
24 de maio - 31 de maio - 07 de junho - 14 de junho -                      
21 de junho - 28 de junho
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ACLS
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Congresso Mineiro de Terapia Intensiva

Belo Horizonte será palco, entre os dias 18 a 20 de março de 
2011, do III Congresso Brasileiro de Neurotrauma. O evento, que 
nas suas edições antigas já foi realizado em Rio de Janeiro e Natal, 
em 2011 irá acontecer no Minascentro, com uma programação 
especial para os intensivistas no segundo dia do evento, que será 
totalmente dedicado ao neurointensivismo. 

Segundo Jorge Paranhos, presidente do Congresso, a 
expectativa é de que seja grande o número de intensivistas 
mineiros participantes, uma vez que há um valor especial para que 
os profissionais da terapia intensiva possam freqüentar apenas o 
segundo dia do encontro. 

 para mais informações sobre a programação, 
preços e inscrições!  Inscreva-se agora! 

Clique aqui

III Simpósio Internacional de  
Neurotraumatologia! 

Psicólogos e acadêmicos, venham participar do XII Congresso 
Mineiro de Terapia Intensiva! O evento será realizado no Ouro 
Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte, entre os dias 16 e 18 de 
junho! 

A programação de Psicologia será realizada nos dias 17 e 18 
de junho e abordará temas relevantes para a especialidade. Confira 
abaixo: 

� Psicologia Hospitalar: da historia às evidencias Educação e 
Cuidado 

� Estudo de campo da psicologia calcado nos fundamentos de 
gestão: Estrutura, processo e resultado

� Psicologia Hospitalar e Gestão da Qualidade

� UTI NEO: repercussões conjugais conseqüentes de um 
diagnóstico de malformação fetal. 

� Função materna desempenhada na UTI Neo Natal

� Alcances e limites de espaço de brincar em UTI Pediátrica

� Percepção do médico sobre comunicação em unidade de 
terapia intensiva: contribuições na formação e educação 
continuada

� Cuidados Paliativos

� Motivando equipe para performance de alto desempenho na 
prevenção do delirium

� Família

� O comportamento humano em situações de emergência e 
desastre

� Plano de Catástrofes para os hospitais

Em breve, toda a programação estará disponível no site:

 . www.somiti.org.br

Psicologia

XII Congresso Mineiro                               
de Terapia Intensiva

“Viver e morrer – Manual de Tanatologia para e Biotanatologia 
para os que partem e os que ficam” é o título da obra que o biotana-
tólogo e médico Evaldo D'Assumpção lancará, na próxima 
segunda-feira, dia 28 de fevereiro, às 19h30, na Associação Médica 

de Minas Gerais (AMMG), em Belo 
Horizonte.

Na ocasião, Edvaldo iniciará o XI 
Curso Anual de Tanatologia da AMMG. 
Na aula inaugural, aberta ao público e 
gratuita, o especialista aborda temas 
como o adoecer, o sofrimento, a morte, 
o cuidado dos enfermos, a criança e o 
idoso diante da vida e da morte, o 
suicídio, o luto, dentre outros. 

Confira a programação completa no 
site . Inscrições e 
informações: (31) 3247-1616 ou               
3247-1600.   

www.sotamig.com.br

“Viver e Morrer” é tema de palestra 
em Belo Horizonte
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