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AGENDA SOMITI

Março

Abril

Maio

Junho

Programação Curso para Residentes                        
Belo Horizonte/ Associação Médica de Minas Gerais
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16,17 e 18
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Ouro Minas
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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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Congresso Mineiro de Terapia Intensiva

Atenção fonoaudiólogos, nutricionistas e acadêmicos!  

Participem do 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!  

Vejam os temas que serão abordados nas especialidades: 

�Consistências alimentares: a visão do fonoaudiólogo

�Uso do espessante na alimentação do paciente disfágico

�Trabalho em equipe: Fonoaudiologia e Nutrição

�Fisioterapia - Pneumonia associada à ventilação mecânica: 
avaliação das estratégias de prevenção e gravidade.

�Fonoaudiologia - Como o fonoaudiólogo trabalha para evitar 
PNMs aspirativas

�Odontologia - Prevenção como medida de ação.

�Atendimento fonoaudiológico ao paciente crítico

�Pacientes traqueostomizados: como eu faço?

�Adaptação da válvula de fala. 

�O que o fonoaudiólogo precisa entender sobre VM 

�IOT – particularidades do paciente intubado. 

�A terapia direta é imprescindível na UTI? 

�Recursos terapêuticos e exames diagnósticos. 

�Instrumentos de avaliação. 

�Atendimento fonoaudiológico na urgência e emergência. 

�O contato/intervenção com a família de bebês em UTI 
neonatal

�O trabalho do fonoaudiólogo com bebês prematuros 

Cuidados na UTI neonatal com a saúde auditiva e exames 
diagnósticos. 

Em breve, toda a programação estará disponível no site 
. 

Faça já a sua inscrição! ! 

www.somiti.org.br

Clique aqui

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 atuais em Terapia Intensiva e 
atividades em CTI. “Suporte 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! O prazo para inscrições é até 24 de 
março. 

 Não perca tempo e faça já a sua inscrição!

Inscrições abertas para Simpósio 
Somiti Introdutório da Liga 
Acadêmica de Medicina Intensiva 

Fonoaudiologia e Nutrição
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