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Filiada à AMIB/AMMG 
Ano 7 :: 303 :: 06 a 12 de fevereiro de 2016

Tem aumentado a frequência no ‘Curso Somiti para 
Residentes e Especializandos em Medicina Intensiva’, 
realizado gratuitamente pela Somiti, às terças-feiras, na 
sede da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), 
às 18h30.

A próxima aula, 15 de março, terá 
como tema 'Fibrilação atrial em 
pacientes críticos' 
Vagas limitadas. 

Médicos e outros profissionais da área da saúde terão a 
oportunidade de atualizar seus conhecimentos sobre a 
linha do cuidado do paciente crítico da urgência e emer-
gência até a UTI, nesta sexta-feira (11), em Juiz de Fora, 
durante 6ª Jornada de Integração Somiti e o 2º Congre-
sso Mineiro de Medicina de Emergência da Abramede/
MG – Regional Zona da Mata. 

JORNADA COMEÇA NESTA SEXTAFEIRA

Juiz de Fora sedia evento com 
foco multidisciplinar.

A Somiti preparou para os próximos dias 11 e 12 uma 
programação abrangente, que dará segurança aos parti-
cipantes para aplicação do conhecimento no dia a dia. 

CONFIRA A 

COMPLETA 

DENTRE OS TEMAS:

 Mobilização precoce;

 Controle de infecção;

 Sepse;

 Asma grave;

 Taquicardia Supra Ventricular no PA; 

 Abordagem da Cetoacidose Diabética.  

 Principais pontos das novas diretrizes da 

  American Heart 2015;

 Nutrição parental precoce;

 Transfusão, sedação e analgesia;

 Cuidados do Paciente neurocrítico ;

 Casos clínicos;

AMIB DIVULGA ARTIGOS CIENTÍFICOS MAIS LIDOS

A Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) divulgou a relação de artigos 
mais lidos no último mês. O conteúdo faz parte do acervo de periódicos 
internacionais disponibilizado pela entidade a seus sócios.

Dia oito, o tema 'Abordagem das principais taquiarritmias'
foi ministrado pelo especialista Henrique Barroso.Segun-
do a aluna Ana Carolina Mageste, aliar teoria à prática 
faz toda a diferença no dia a dia no hospital, motivo que 
faz com que ela acompanhe a iniciativa da Somiti desde 
o ano passado. Heraldo Diones concorda com a colega 
e acrescenta: “as aulas são dinâmicas e a possibilidade 
de acesso a temas além da medicina agregam muito 
conhecimento”.

A inscrição para o curso, que tem duração de dois anos, 
é gratuita e os alunos com 75% de participação 
recebem certificação. 

RESIDENTES ATUALIZAM CONHECIMENTO

Aumenta presença no curso de 
residentes da Somiti

http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support-for-experienced-providers/4/24
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-trauma-life-support/4/30
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/curso-interdisciplinar-em-terapia-intensiva/4/21
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/principios-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/detalhes/cursos/terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14
http://cursos.somiti.org.br/arquivos/upload_download/arquivo_upload_20160222034730.pdf
http://www.amib.org.br/conteudo.asp?cod%20site=0&id%20menu=180&men=155
http://ilas.org.br/upfiles/arquivos/SSC-Statements-Sepsis-Definitions-3-2016.pdf
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/simposio/6%C2%BA-simposio-somiti-da-ligami-mg-1%C2%BA-simposio-regional-multiprofissional-e-interdisciplinar-das-ligas-academicas-de-urgencia-e-emergencia-e-medicina-intensiva/1/194
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support/4/2
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