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Filiada à AMIB/AMMG 
Ano 7 :: 305 :: 20 a 26 de março de 2016

Dias 13 e 14 de maio acontecem em Muriaé, Fundação 

Cristiano Varella (foto), a 7ª Jornada de Integração Somiti 

e o 3º Congresso de Medicina de Emergência da Abrame-

de/MG – Regional Muriaé. O valor da inscrição tem des-

conto até o dia oito de abril.

Quem se inscrever em um dos cursos: BLS e Mavit (14 

de maio), ACLS, PVMA e USPI (14 e 15 de maio) garante 

acesso à Jornada.

Categoria Até 08/04 Até 06/05 No local

Médicos não sócio R$ 250,00 R$ 280,00 R$ 310,00

Médicos sócios quite da Somiti R$ 200,00 R$ 230,00 R$ 250,00

Residentes e outros profissionais não sócio R$ 160,00 R$ 190,00 R$ 220,00

Outros profissionais sócios quite da Somiti R$ 140,00 R$ 160,00 R$ 180,00

Acadêmicos de medicina não Sócio R$ 140,00 R$ 160,00 R$ 180,00

Acadêmicos de medicina sócios quite da Somiti R$ 120,00 R$ 140,00 R$ 160,00

Acadêmicos de outros profissionais não sócio R$ 120,00 R$ 140,00 R$ 160,00

Acadêmicos outros profissionais sócios quite da Somiti R$ 100,00 R$ 120,00 R$ 140,00

Valores de inscrição:  

SIMPÓSIO LIGAMI: VAGAS ESGOTADAS 

Foram encerradas as inscrições para o 6º Simpósio Somiti 

da Ligami MG e 1º Simpósio Regional Multiprofissional e 

Interdisciplinar das Ligas Acadêmicas de Urgência e 

Emergência e Medicina Intensiva. Todas as vagas foram 

preenchidas nesta semana, para o evento que acontecerá 

dias 31 de março e 1 de abril, na sede do Conselho Regio-

nal de Medicina de Minas Gerais (CRM MG). O tema de 

destaque é a sepse. Além da programação científica 

haverá prova de seleção para os acadêmicos que desejam 

participar das atividades da Ligami MG.

DESCONTO VAI ATÉ OITO DE ABRIL

Na última terça-feira, 22 de março, acadêmicos, residen-

tes, fonoaudiólogos e demais profissionais da saúde 

acompanharam as atividades desenvolvidas pela Somiti, 

na Associação Médica de Minas Gerais (AMMG).

O departamento de fonoaudiologia promoveu, em par-

ceria com o Conselho Regional de Fonoaudiologia - 6ª 

Região, o painel  ‘Visão interdisciplinar do paciente 

disfágico’. A gestora de qualidade da Sociedade, Maria 

Aparecida Braga, ministrou a aula ‘Abordagem das bra-

diarritmias’, para o ‘Curso Somiti de Especializandos em 

Medicina Intensiva’.   

Segundo Braga, as atividades integram a proposta da 

Somiti em estimular a capacitação e o trabalho em 

equipe, com a participação de todos os agentes neces-

sários para a constituição da ‘Unidade Multiprofissional’. 

DISFAGIA E BRADIARRITMIAS FORAM TEMAS DE AULAS NESTA SEMANA

Mais informações sobre o curso de 
residentes:

Maria Aparecida Braga valoriza o traba-
lho da ‘Unidade Multiprofissional’

SOMITI VALORIZA 
ASSOCIADOS
Sócios Somiti contam com benefícios exclusivos e a 

anuidade não é retroativa. A inscrição vale durante um 

ano. Neste período, você garante descontos especiais 

para realizar os cursos de imersão da Somiti e para par-

ticipar dos eventos científicos promovidos pela entidade.

Depois de um ano, se o valor da anuidade não for quita-

do, você não fica devendo nada à Somiti. Poderá se filiar 

novamente, quando quiser, sem pagar valores retroativos.

http://cursos.somiti.org.br/detalhes/jornada/7%C2%AA-jornada-integracao-somiti---muriae/5/197
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/
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/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos-de-imersao/gestao-avancada-em-servicos-de-urgenica/4/192
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/qualificacao-para-insercao-e-manutencao-de-picc-neonatal,-pediatrico-e-adulto/4/190
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