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AGENDA SOMITI

Março

Abril

Maio

Junho

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

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

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

ultrassom para intensivistas

ACLS

ACLS

PVMA
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ACLS

ACLS 

FCCS

BLS

ACLS

ultrassom para intensivistas

FCCS

PVMA

TENUTI

CITIN

BLS

Congresso Mineiro de Terapia Intensiva

Médicos que atendem por planos de saúde irão suspender os 
atendimentos de rotina e as cirurgias agendadas no próximo dia 7 
de abril, data em que se comemora o Dia Mundial da Saúde. Nesse 
dia, denominado de Dia Nacional de Paralisação do Atendimento 
aos Planos de Saúde, os pacientes previamente agendados serão 
remarcados para nova data. Casos de urgência e emergência 
serão atendidos. 

A data da paralisação foi definida no dia 28 de fevereiro pela 
Associação Médica Brasileira (AMB), Conselho Federal de 
Medicina (CFM), Federação Nacional dos Médicos (Fenam) e 
pelas demais sociedades de especialidades médicas. 

Leia mais

Médicos irão interromper o 
atendimento aos planos de                             
saúde no dia 7 de abril

Atenção enfermeiros e acadêmicos! O Departamento de 
Enfermagem da Somiti preparou uma programação científica de 
excelente qualidade para o XII Congresso Mineiro de Terapia 
Intensiva, que será realizado no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo 
Horizonte, entre os dias 16 e 18 de junho! 

Veja abaixo os temas que serão apresentados nos dias 17 e 18 
de junho, abrangendo questões relevantes à UTI neonatal, adulto e 
pediátrica: 

�Resgatando a humanidade de quem cuida

�Método Canguru na UTIP: desafios para o enfermeiro

�Óxido Nítrico x Ventilação em alta frequência: implicações 
para o enfermeiro 

�Avaliação da dor no paciente pediatra criticamente enfermo

�Terapia Renal substitutiva em UTI

�Gestão de Risco através de BUNDELES 

�Novas PBE para Enfermagem em UTI

�SAE: diminuindo a distância entre a teoria e a prática

�O desafio da liderança para o Enfermeiro nas novas estrutu-
ras organizacionais

�Novas diretrizes da RCP: aplicando o novo mnemônio CAB

�Cuidados de enfermagem ao paciente Neurocrítico

�UTI como espaço de produção científica

�Aplicando o abraço rápido (Fast Hug) na UTI

�Monitorização invasiva x segurança

�Preparo do profissional para ajudar familiares no processo de 
terminalidade e finitude em UTI 

�Defesa Profissional no mercado de trabalho inóspito

Em breve, toda a programação estará disponível no site 
. 

Faça já a sua inscrição!  

Participe também enviando resumos de temas livres. Atenção! 
O prazo para envio termina dia 25 de março. 

Se você tem interesse em nos enviar seu resumo para 
avaliação,  

www.somiti.org.br

Clique aqui!

Clique aqui!

Enfermagem

XII Congresso Mineiro                               
de Terapia Intensiva

A Liga de Acadêmicos de Medicina Intensiva da Somiti realiza-
rá, no dia 28 de março, às 18h30, no Auditório da Faculdade de 
Ciências Médicas de Minas Gerais, o I Simpósio Introdutório da 
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva. 

O evento é destinado a acadêmicos de medicina a partir do 3º 
ano ou 5º período e abordará temas relevantes à Terapia Intensiva: 
“Sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular”, “Suporte básico 
de vida pelas diretrizes da AHA 2010” e “Manejo invasivo e não 
invasivo de vias aéreas” serão alguns dos temas a serem discuti-
dos. 

O valor da inscrição é de R$ 5,00 para sócios quites com a 
Somiti e SAMMG e de R$ 15,00  para não sócios. 

As vagas são limitadas! 
 

Não perca tempo e faça já a sua 
inscrição!

Ligami realiza Simpósio Introdutório
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