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Além do site e redes sociais a Somiti possui um blog 
para divulgação de artigos e conteúdos diversos. O ob-
jetivo é ampliar os temas para debate e o acesso à in-
formação.
No último mês, o médico intensivista Welfane Cordeiro 
Júnior, coordenador do curso da Somiti GASU - Gestão 

O XV Congresso Mineiro de Medicina Intensiva e o I Con-
gresso Abramede MG acontecem de 25 a 27 de maio de 
2017, no Hotel Dayrell, em Belo Horizonte. O tema cen-
tral é “A linha do cuidado do paciente crítico da urgência/
emergência até a UTI’. O evento também contempla o III 
Congresso Mineiro de Nutrição em Terapia Intensiva e o I 
Congresso Mineiro de Psicologia Hospitalar com Ênfase 
em Urgência, Emergência e UTI.

O presidente do XV Congresso, Eduardo Sad, convida 
todos os profissionais de terapia intensiva (nas suas di-
versas áreas), não só de Minas Gerais, mas também de 
todo o país, a prestigiarem o evento, que trará diversos 
profissionais de peso, com muitas novidades sobre o 
assunto. “Esse será um momento importante para que 
os colegas discutam condutas, falem de suas vivências 
e tenham um espaço de relaxamento fora de suas ativi-
dades diárias”.

De acordo com o presidente do I Congresso da Abramede 
MG, Frederico Bruzzi de Carvalho, uma oportunidade para 
a troca de experiências e valorização dos profissionais 
que atuam na urgência e emergência, tendo como foco o  

O aluno do curso Mavit – Manejo das Vias Aéreas e In-
tubação Traqueal , Gabriel Ferreira Costa relatou sua ex-
periência ao coordenador do curso Leandro Pereira.

Ele participou das aulas ministradas dia 10 de dezem-
bro, em Belo Horizonte, e na semana seguinte sua sogra 
sofreu uma intoxicação medicamentosa, com bronco 
aspiração, que exigiu a intubação.  “Foi bem tranquilo 
e as orientações do curso funcionaram perfeitamente”, 
afirmou. De acordo com ele, obesidade, hipertensão e 

Aluno MAvit AplicA  
conhecimento e salva vida

diabetes, que poderiam interferir no quadro, não afeta-
ram o procedimento.  “Só a posição correta e a desni-
trogenação resolveram. Ela está internada há 15 dias 
com tubo no CTI, PNM aspirativa e posterior PNM ven-
tilador, passando bem”.

Costa também confirmou sua presença no PVMA - Prin-
cípios de Ventilação Mecânica no Adulto, no mês de fe-
vereiro, e reafirmou que o curso foi muito significativo 
para ele e, agora, pra toda a família. 

Blog amplia acesso  
À informação

Avançada em Serviços de Urgência, teve seu artigo publi-
cado. O tema: ‘Remédio para a saúde no Brasil’, confira!

http://blog.somiti.org.br/ 
remedio-para-saude/

acesse

congresso será em maio

Dr. Frederico Bruzzi de Carvalho 
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Dr. Eduardo Fonseca Sad  
Pres. do Congresso da Somiti

trabalho multiprofissional e a o cuidado do paciente desde 
o seu primeiro atendimento até a UTI.
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14 a 15 de Janeiro  - Bh
21 a 22 de janeiro - bH
28 a 29 de Janeiro - Bh
28 a 29 de janeiro – Montes claros
4 a 5 de fevereiro - Bh
11 a 12 de Fevereiro - bH
18 a 19 de fevereiro - Bh
11 a 12 de Março - uberaba

11 a 12 de fevereiro - Bh

27 de Janeiro - Bh
4 de Fevereiro  - uberlândia
5 de fevereiro - Uberlândia
10 de Março - uberaba

informe-se e faça sUa inscrição:

Gabriel Costa (sentado à es-
querda) ao lado do instrutor 
Leandro Pereira

OnlineOnline

http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support-for-experienced-providers/4/24
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-trauma-life-support/4/30
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20curso-interdisciplinar-em-terapia-intensiva/4/21
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ressuscitacao-cardiopulmonar-para-familiares-e-amigos---family-e-friends-rcp-/4/28
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-de-imersao/curso-de-imersao-em-terapia-intensiva-neurologica/4/3
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29 
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